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1 Úvod 

Bezpečnost na Internetu je v současnosti velice aktuální téma právě díky 

Internetu, který se stal běţnou, aţ nepostradatelnou součástí lidských ţivotů,  

kdy se bariéry v komunikaci mezi lidmi rapidně sníţily. Internet tak boří hranice  

a umoţňuje tím lidem po celém světě komunikovat v reálném čase. Jednou z věcí, 

kterou tedy Internet světu přinesl, je právě usnadnění komunikace. V dnešní době  

by bylo zajisté sloţité najít někoho, kdo s on-line komunikací, v jakékoli podobě, 

nikdy nepřišel do styku. S vyuţitím této on-line komunikace se prodlevy mezi 

předáním jakékoli informace adresátovi zkrátily na naprosté minimum. 

Právě kvůli rychlosti, jakou se v tomto typu komunikace předávají zprávy, 

je proto obvykle těţké dále sledovat informace, které byly odeslány. Usnadnění 

komunikace prostřednictvím Internetu s sebou proto nese i jistá rizika a je nutné 

s nimi počítat. Obezřetnost při posílání citlivějšího obsahu, jako jsou osobní data 

či soukromé materiály, je proto na místě. 

S vyuţitím moţností, které Internet nabízí, se lidé mohou velice snadno 

seznámit, podělit se o své záţitky nebo sdílet obsah. S nárůstem moderních 

technologií nebo aplikací to lze jednoduše přes e-mail, instant messaging, chaty, 

volání přes Internet, nebo i v rámci sociálních sítí. 

V sociálních sítích lze vytvářet osobní (či firemní) veřejné či částečně veřejné 

profily, následně snadněji komunikovat, sdílet informace, fotografie, videa, 

provozovat chat a další aktivity. Někdy se za sociální síť povaţují i internetová 

diskusní fóra, kde si uţivatelé vyměňují názory a poznatky na vybraná témata. 

Sociální sítě se mohou stát i zajímavým marketingovým prostředím s přesně cílenými 

reklamními moţnostmi. Stále více lidí se začíná do těchto sítí přihlašovat,  

i to je znakem, ţe se sociální sítě stávají čím dál populárnější. 

Sociální sítě však mají i své stinné stránky, které si uţivatelé často  

ani neuvědomují. Krom toho, ţe na sociální sítí mohou do jisté míry přijít  

o své soukromí, se často objevují i případy zneuţití osobních údajů, vydírání, 

obtěţování, zneuţívání a v nejhorším případě i sebevraţdy. Zvláště mladší generace 

je těmito negativními stránkami ohroţena a s jejich dobrým úmyslem a dětskou 

důvěřivostí si tyto rizika neuvědomují. Sociální sítě tak poskytují ideální prostor 
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a moţnost vyuţívání uţivatelů v negativním slova smyslu, proto je důleţité se naučit  

se sociálními sítěmi správně a bezpečně zacházet. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat míru obeznámení začínajících 

uţivatelů sociálních sítí s problematikou bezpečné komunikace na těchto sítích,  

na základě průzkumu identifikovat moţné hrozby pro začínající uţivatele a posléze 

navrhnout výukovou podporu slouţící právě začínajícím uţivatelům sociálních sítí. 

Diplomová práce se skládá ze 3 částí. 

V první části jsou charakterizovány základní pojmy bezpečnosti komunikace 

na sociálních sítích, jako jsou elektronická komunikace, sociální síť a bezpečnost  

na Internetu. Jsou zde také uvedeny pozitivní ale i negativní vlivy či hrozby, které 

elektronická komunikace můţe přinášet. 

Druhá část je zaměřena na analýzu současného stavu informovanosti 

začínajících uţivatelů sociálních sítí o problematice bezpečnosti na těchto sítích,  

ve které je popsán postup výzkumu a závěry, které byly výzkumem zjištěny. 

Třetí část je samotný návrh výukové podpory, jejímţ cílem je zvýšit povědomí 

začínajících uţivatelů o bezpečné komunikaci v rámci sociální sítě. 
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2 Teoretická a metodologická východiska bezpečné 

komunikace 

2.1 Elektronická komunikace 

Díky prudkému rozvoji v informačních a komunikačních technologiích – ICT 

(osobní počítače, Internet, mobilní zařízení, elektronická výměna dat nebo 

elektronické obchodování atd.) došlo v posledních letech k výrazným změnám 

způsobu komunikace mezi lidmi. V současné době roste zájem o elektronickou formu 

komunikace a její nástroje stále více a tento rostoucí trend je moţné předpokládat  

i v budoucnosti. (Vymětal, 2008) 

2.1.1 Vymezení pojmu elektronická komunikace 

Komunikace do určité míry spojuje. Obecně, či právě v rámci kybernetiky,  

je moţné komunikaci definovat jako přenos informací mezi různými subjekty  

a objekty. (Kopecký, 2007) 

Komunikaci lze dále charakterizovat znaky (Plaňava, 2005), kterými jsou: 

 efektivní sebevyjadřování; 

 výměna sdělení psaním, mluvením nebo obrazy; 

 sdílení informací nebo poskytování zábavy prostřednictvím slov, mluvením nebo 

jinými metodami; 

 transfer (přenášení) od jedné osoby ke druhé; 

 výměna významů mezi jedinci při pouţití společného systému symbolů; 

 proces, jímţ jedna osoba předává sdělení jiné osobě prostřednictvím nějakého 

kanálu a s určitým efektem. 

„Elektronická komunikace je zvláštním typem mezilidské komunikace, která 

umožňuje tuto mezilidskou komunikaci i bez fyzické přítomnosti osob na jednom  

a témže místě. Fyzická nepřítomnost osob na jednom a témže místě je vlastně 

jedním z obligatorních pojmových znaků elektronické komunikace.“ (Tušerová, 2006) 
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Ve výsledku je tedy nejpodstatnější vědět, ţe se jedná o určitý druh mezilidské 

komunikace, i kdyţ se její realizace od tradičních způsobů značně odlišují. (Kopecký, 

2007) 

2.1.2 Obecná charakteristika elektronické komunikace 

Samotný pojem elektronická komunikace (taktéţ e-komunikace) se začal 

pouţívat především v souvislosti s rapidním rozvojem Internetu a e-mailu v 90. letech  

20. století. (Goldsmith a Wu, 2008) 

Hlavním rozdílem mezi tradiční komunikací v reálném světě a komunikací 

elektronickou je to, ţe elektronická forma komunikace je uskutečněna 

prostřednictvím určitého elektronického nástroje. Takovým nástrojem pak můţe  

být osobní počítač nebo notebook, v dnešní době čím dál populárnější tablety, 

mobilní telefony a ostatní zařízení s moţností připojení k Internetu. Elektronickou 

komunikaci lze dále charakterizovat jako komunikaci (Kopecký, 2007), která je: 

 neřízená; 

 hromadná (např. prostřednictvím diskusních fór); 

 anonymní (nelze přesně určit původce sdělení, tím pádem v podstatě zaniká 

odpovědnost za jeho uveřejnění, neboť uţivatelé nevystupují pod svojí skutečnou 

identitou, ale spíše pod různými „přezdívkami“ (tzv. nicky)); 

 závislá na počítačové gramotnosti komunikujících (lidé, kteří práci s počítačem 

běţně nevyhledávají, nebudou mít patrně větší zájem ani o e-komunikaci); 

 časově a místně neomezená. 

Právě jeden z výše zmíněných znaků - anonymita, je to, co činí Internet  

do jisté míry tak atraktivním. Internet či obecně kyberprostor lze povaţovat  

za prostředí, kde se kaţdý svým způsobem můţe vydávat za toho, koho chce. Avšak 

IT experti mají pravděpodobně v této věci jiný názor – přeci jen existují technické 

prostředky, jimiţ lze spoustu skutečností o jednotlivých uţivatelích odhalit. Anonymita 

na Internetu funguje velice podobně jako například anonymita v davu demonstrantů. 

Lidé zde vyjadřují to, co by se normálně báli vyjádřit, necítí tolik odpovědnost  

za své chování a podobně. Anonymita také umoţňuje kompletní změny identity 

jedince a téměř neomezenou moţnost lhát. (Internet Info, ©1998-2014) 
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Anonymitu lze pak rozdělit na dva druhy – objektivní a subjektivní (Šmahel, 

2003): 

 Objektivní anonymitu je moţné popsat jako skutečnou reálnou míru moţnosti 

odhalení identity uţivatelů Internetu, čili identifikaci na základě jména  

a příjmení. Je to popis potenciální úspěšnosti odhalení identity technickými 

prostředky; 

 

 Subjektivní anonymitu lze pak vnímat jako vnitřní pocit konkrétního člověka 

o jeho vlastní domnělé anonymitě na Internetu. Jinými slovy je to subjektivní 

názor kaţdého člověka na míru jeho „utajení.“ Chování lidí na Internetu  

je pak přirozeně ovlivněno spíše tímto druhem anonymity. 

2.2 Moderní trendy v elektronické komunikaci 

Předpokladem moderní společnosti a zároveň jakéhokoli společenství 

v kontextu historického vývoje byly a také jsou sociálně komunikační procesy. 

Trendy, kterými se ubírají současné komunikační technologie v rámci těchto procesů, 

musí zákonitě odpovídat nárokům moderní společnosti. (Cejpek, 1998) 

Těmto určitým nárokům dokáţe nejlépe vyhovět základní typ elektronické 

komunikace – komunikace internetová. Mezi nejčastější formy internetové 

komunikace patří psaný text. Zpráva napsaná odesílatelem se jednoduše odešle 

a příjemci je pak na jeho obrazovce zobrazena do několika málo sekund. (Haško, 

2000) 

Internetovou komunikaci, která je vázána na počítačovou síť, lze pak zpravidla 

rozdělit na komunikaci online a offline (Kopecký, 2007): 

 online komunikace je provozována v rámci počítačové sítě, ke které musí  

být komunikující připojen, a je rozlišována na synchronní a asynchronní 

komunikaci. Někdy je s tímto typem komunikace spojována i komunikace  

přes mobilní telefon, jelikoţ telefony jsou rovněţ připojeny k určitému typu sítě; 

 

 offline komunikace, na rozdíl od online, probíhá mimo počítačovou síť a patří 

sem např. dopis nebo pohled. Do internetové komunikace je však řazena díky 
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uměle generovaným komunikačním odezvám – např. jak je tomu u výukových 

programů nebo multimediálních encyklopedií. 

2.2.1 Synchronní prostředky v internetové komunikaci 

V rámci osobní komunikace a některých formách internetové komunikace 

dochází ke sdělování informací prakticky neprodleně. Tuto komunikaci lze označit 

jako synchronní. (DeVito, 2008) Je zde tedy kladen důraz na okamţitou odezvu  

v reálném čase. Jako příklad je moţné uvést internetový chat, nebo programy Skype, 

ICQ či jiné instant messengery. (Kopecký, 2007) Avšak o souběţnost dvou 

paralelních procesů v jednu a tutéţ chvíli nemusí nutně jít. V chatových místnostech 

nebo v ICQ okně se slovo či tzv. emotikon (smajlík) objevuje aţ v momentu,  

kdy odesílatel klikne na tlačítko „odeslat.“ Tím můţe docházet ke zpoţdění a tedy  

i jisté formě asynchronicity. (Vybíral, 2005) 

2.2.2 Asynchronní prostředky v internetové komunikaci 

Asynchronní komunikace se vyznačuje časovou prodlevou mezi vysláním 

zprávy a odpovědí. Vývoj internetové komunikace sice spěje spíše k synchronicitě, 

asynchronicita však stále zůstává výhodou zejména v případech, kdy uţivatel není 

„viděn“ ani „slyšen“. Neţ tedy bude nucen odpovědět, můţe si díky tomu vzít 

potřebný čas na rozmyšlenou. (Vybíral, 2005) Základními prostředky v asynchronní 

komunikaci jsou e-mail, knihy návštěv, blogy a SMS. (Kopecký, 2007) 

2.3 Sociální sítě 

Sociální sítě jsou bezesporu absolutním fenoménem současné doby. Jejich 

uţivatelé spolu prostřednictvím těchto sítí komunikují, sdílejí různé fotografie, videa  

i hudební soubory, plánují si události, hrají hry, seznamují se zde a vytvářejí  

si tak vlastní sociální síť vztahů přidáváním přátel. Bezesporu nejpopulárnější 

sociální sítí je v současnosti Facebook. (Smejkal a Schelová Bachrachová, 2011) 
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2.3.1 Koncept sociální sítě jako komunity 

Kaţdá z komunit ze sociálního pohledu, včetně těch, které vznikly  

na sociálních sítích na Internetu, jsou zaloţeny na třech základních prvcích 

(Mládková, 2005), kterými jsou: 

 doména činnosti, coţ je v podstatě téma, která určuje: 

- hlavní důvod pro členství a spolupráci v dané komunitě; 

- sjednocující prvek dané komunity; 

- způsob práce, terminologii a nástroje v závislosti na charakteru domény; 

 

 mezilidské vztahy, které jsou vytvářeny na základě: 

- společných aktivit v dané komunitě a jejichţ výsledkem je pak pocit 

sounáleţitosti k dané komunitě, protoţe k práci v komunitě nelze nikoho 

nutit, formální uţivatel bez pocitu sounáleţitosti ke komunitě zůstává  

na jejím okraji a není tak pro danou komunitu přínosem; 

- angaţovanosti členů komunity, která je klíčová pro realizaci aktivit 

komunity, protoţe jinak daná komunita postrádá smysl své existence; 

 

 sdílení informací spojené s tvorbou znalostí, které je podmíněno: 

- ochotou členů komunity vytvářet a sdílet si znalosti navzájem, protoţe 

uţivatel sociální sítě, který není ochoten sdílet znalosti nebo má problémy 

s komunikací jak technologickou, tak sociální, bývá zpravidla postupně  

z dané komunity vyloučen; 

- tvorbou a následným sdílením vlastních zkušeností, nástrojů, postupů, 

dovedností atd. 

Členové komunity na sociálních sítích mají zpravidla od dané komunity určitá 

očekávání ve formě přidané hodnoty. Pokud se jim pak tyto očekávání nějakým 

způsobem nenaplní, z dané komunity poté odcházejí. 
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2.3.2 Historie sociálních sítí 

Jiţ v roce 1954 byl sociologem z „Manchesterovy školy“ Jamesomem 

Barnsomem zaveden pojem „sociální síť“. Tedy dlouho před tím, neţ vznikl samotný 

Internet a všechny internetové sítě. Dnes si lze pod pojmem sociální síť představit 

určité okolí člověka. Samotný člověk je v centru sociální sítě, jeho známí  

pak představují pomyslné větve této sítě a vztahy mezi lidmi jsou stejné jako vztahy  

i v sociální síti. Při hlubším bádání lze klasifikovat vztahy mezi objekty: jednosměrné, 

obousměrné, sítě kolegů, spoluţáků, atd. Ve druhé polovině 20. století se sociální 

sítě začaly vyvíjet jako vědecká koncepce. Na začátku se postupně rozšířily 

na západě, potom se dostaly do ostatních zemí. Tento obyčejný pojem sociologů 

se posléze stal jakousi trendovou koncepcí, která se stala jedním ze základních pilířů 

koncepce WEB 2.0. O této koncepci se jako první zmínil Tim O’Reilly ve svém článku 

What is Web 2.0 v září roku 2005. (eStránky.cz, ©2014) 

První sociální sítě byly tvořené skupinami lidí, kteří spolu komunikovali pomocí 

klasických e-mailů pro podporu svých sociálních vztahů. Stalo se tak 2. října roku 

1971 právě v den, kdy byla odeslána první zpráva na vzdálený počítač. Prvními 

uţivateli sociálních sítí se stali samotní „vojáci“ v síti ARPA NET. Byl to jeden 

z prvních kroků ke stvoření Internetu a současných sociálních internetových sítí. 

Dalším krokem bylo objevení IRC (Internet Relay Chat – chat prostřednictvím 

Internetu) systému, který slouţil ke komunikování v reálném čase. IRC vynalezl 

finský student Jarko Ojkarinnen. 7. srpna roku 1991 britský vědec Tim Berns-Lee 

jako první vytvořil a publikoval webové stránky a udělal tím další krok ke vzniku 

sociálních sítí tak, jak je známe dnes. (eStránky.cz, ©2014) 

V roce 1995 pak muţ jménem Randy Conrad vybudoval první sociální síť 

pojmenovanou Classmates, která jiţ tehdy měla mnoho společného se současnými 

sociálními sítěmi. Tato síť pomáhala registrovaným uţivatelům hledat a udrţovat 

vztahy mezi spoluţáky, studenty a dalšími. Dnes má tento web přibliţně 40 milionů 

uţivatelů, většinou ze Spojených států a Kanady. Koncepce sítě Classmates  

se ukázala jako úspěšná a proto ji napodobovali další světoví giganti jako Facebook, 

MySpace, LinkedIn nebo Bebo. (eStránky.cz, ©2014) 
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2.3.3 Druhy sociálních sítí 

Sociální sítě lze rozdělit do několika rozdílných skupin (Bureš, 2010):  

 obecné nebo specializované – mezi obecné sítě lze zařadit ty nejrozšířenější, 

jako jsou Facebook, Google+ nebo, kde jsou mezi uţivateli různé vazby. 

Uţivatelé těchto sítí tak mohou být něčím přítelem, fanouškem, nebo např. 

kolegou z práce. Jako příklady známější specializované sítě je moţné uvést 

např. DeviantArt coţ je komunita různých umělců v oblasti grafiky, nebo Last.fm 

fungující na principu internetového rádia; 

 

 otevřené nebo uzavřené – do otevřených sociálních sítí se můţe registrovat 

kaţdý z potenciálních uţivatelů. V případě uzavřených sociálních sítí  

je však potřeba, aby byl uţivatel např. zaměstnancem v konkrétní firmě,  

byl mu povolen přístup do této sítě (např. formou pozvánky) atd. V rámci 

otevřených sítí pak mohou vznikat menší uzavřené podsítě. Typickým příkladem 

mohou být skupiny na Facebooku fungující na principu pozvánek; 

 

 podle hlavního účelu, k jakému jsou navrţeny: 

- prezentace své osoby (Facebook, Google+, Lidé); 

- sdílení a přehrávání multimédií (YouTube, Vimeo, Soundcloud); 

- aktuální informace o tom, co uţivatel právě dělá (Twitter); 

- sítě internetových rádií (Last.fm); 

- profesní, servis pro budování sítě profesních kontaktů (LinkedIn); 

- sdílení fotografií (Instagram, Flickr, Pinterest). 

2.3.4 Nejpopulárnější zahraniční sociální sítě 

V této kapitole jsou uvedeny nejpopulárnější ze zahraničních sociálních sítí. 

2.3.4.1 Facebook 

Historie 

Facebook byl zaloţen v roce 2004 Markem Zuckerbergem při jeho studiích 

psychologie na univerzitě v Harvardu. Jakoţto nadšený programátor, Zuckerberg 
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jiţ předtím vytvořil řadu různých druhů sociálních sítí pro své kolegy z řad studentů, 

jako byly např. Coursematch nebo Facemash. (Phillips, 2007) V únoru roku 2004  

pak Mark Zuckerberg, Chris Hughes, Dustin Moskovitz, a Eduardo Saverin spustili 

Facebook, jakoţto síť slouţící pro zjednodušení komunikace právě mezi studenty 

Harvardu. (Safko, 2012) Facebook okamţitě sklidil úspěch, začal být velmi oblíbený 

a také se začal rozšiřovat i na ostatní vysokoškolské univerzity a později se rozšířil  

i na školy střední. Avšak Facebook do té doby stále fungoval na principu uzavřené 

sociální sítě, do které se mohli registrovat pouze ti uţivatelé, kteří byli pozváni členy, 

kteří jiţ na Facebooku registrovaní byli. (Phillips, 2007) 

V květnu roku 2012, kdy Facebook vstoupil na burzu, překonal i několik 

ekonomických rekordů. S více neţ 100 miliardami dolarů šlo o nejdraţší společnost 

v historii, pokud jde o trţní ocenění pro vstup na burzu (vypočítané jako upisovací 

cena akcií vynásobená jejich celkovým počtem). Krom toho se ale Facebook dostal  

i do top pět společností v historii, které od investorů vybraly svou první veřejnou 

nabídkou akcií (anglicky tzv. IPO) nejvíce peněz. Nic na tom uţ zpětně nezmění  

ani fakt, ţe za tři měsíce od vstupu na burzu Facebook výrazně ztrácel na hodnotě  

a nyní se jeho cena pohybuje pouze okolo 50 miliard dolarů, tedy na méně  

neţ polovině jeho ceny při počátku veřejného obchodování. (Lauschmann, 2012) 

Charakteristika 

Facebook lze označit jako největší sociální síť světa, která má v současnosti 

více neţ jednu miliardu aktivních uţivatelů. Tato síť je orientována hlavně na profil 

uţivatele. Uţivatelé si zde vyplňují informace, které je charakterizují a přidávají  

se do různých skupin podle zájmu, které tím vypovídají o jejich aktivitách nebo 

zájmech. Mezi další moţnosti patří vytváření pozvánek na reálné akce. Facebook 

také neustále zavádí nové funkcionality a upravuje svůj vzhled. (Lauschmann, 2012) 

Bezpečnost dětí na této sociální síti je pro společnost Facebook nejvyšší 

prioritou. Aby byli mladistvé uţivatelé chráněni, zavedla společnost ochranná 

opatření. Dále se také snaţí omezovat to, co mohou tito uţivatelé dělat, aby tak byli 

více chráněni. Facebook také vyţaduje, aby uţivatelé měli alespoň 13 let. Existuje 

mnoho moţností, funkcí a nástrojů pro zvýšení bezpečnosti na Facebooku.  

Na adrese http://www.facebook.com/safety, se uţivatelé mohou dozvědět více  
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a lze zde najít veškeré informace týkající se bezpečnosti na Facebooku pro rodiče, 

mládeţ, učitele i právní orgány. (Safko, 2012) 

2.3.4.2 Google+ 

Historie 

Sociální síť Google+ byla spuštěna společností Google na konci června roku 

2011. Společnost Google má za svou dobu existence mnoho zkušeností  

se sociálními sítěmi. V roce 2004 došlo ke spuštění sociální sítě Orkut, která  

se z velké části podobala současnému Facebooku, v roce 2009 to pak byla síť 

nesoucí název Wave a začátkem roku 2010 spustili další síť – Buzz. Bohuţel ţádná 

z těchto sítí nebyla dostatečně úspěšná a zaměstnanci Googlu tak začali hledat 

příčinu problému. Jelikoţ společnost Google povaţuje sociální sítě za jakousi 

budoucnost Internetu, je jasné, ţe chce být také jeho nedílnou součástí. Google+  

je tak pro společnost Google prioritou. (Google Plus, ©2012) 

Charakteristika 

Google+ má svou unikátní charakteristiku, která jej odlišuje od ostatních 

sociálních sítí. V podstatě se totiţ nejedná primárně o sociální síť, přestoţe svým 

uţivatelům funkce sociální sítě nabízí. Cílem Googlu, v případě této sluţby, totiţ 

nebylo konkurovat zaběhnutým jménům, jako jsou Facebook, Twitter a LinkedIn. 

Google dokonce tyto společnosti vyzýval ke spolupráci, i kdyţ v té době nebylo zcela 

zřejmé, jak moc věřil v úspěch takové nabídky a jak moc šlo jen o mediální vyjádření 

za účelem dobrého PR. (Lauschmann, 2012) 

Místo klasické sociální sítě se totiţ společnost Google snaţila zaměřit  

na to, aby vytvořila pro všechny své sluţby jednotnou sociální kostru, která by byla 

společná napříč všemi jeho sluţbami. Tato kostra by obsahovala jednotný přihlášení 

do všech sluţeb a mapu sociálních vazeb mezi uţivateli. Nejlepším způsobem,  

jak toho dosáhnout, potom logicky bylo vytvořit sociální síť a tu následně integrovat 

do všech ostatních produktů, od vyhledávání, přes Picasa (nyní Google Photos)  

aţ po YouTube. (Lauschmann, 2012) 

Takováto jednotná sociální vrstva napříč všemi sluţbami Google umoţňuje 

vědět víc o svých uţivatelích. Na základě toho jim můţe poskytnout 
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personalizovanější sluţby a samozřejmě také na ně lépe zacílit reklamu. Není přitom 

ţádným tajemstvím, ţe právě personalizované sluţby lépe udrţí pozornost uţivatelů 

a úzce zacílená reklama vydělává více peněz. Pro Google je toto jednoznačně 

přínosem, nehledě na to, ţe lidé nakonec navštěvují i přímo sociální síť, která  

je spíše vedlejším produktem nastíněné strategie. (Lauschmann, 2012) 

Google+ je také odlišný v tom, ţe nepouţívá „přátele”, ale skupiny uţivatelů,  

tzv. kruhy. Práce s těmito kruhy je svým způsobem přehlednější a také jednodušší 

neţ se seznamem přátel na Facebooku. Je ale nutné zmínit, ţe na Facebooku došlo 

na podzim roku 2011 k výrazné změně seznamu přátel, kde je moţné vytvářet více 

druhů těchto seznamů a určovat tak i viditelnost příspěvků podobně jako je tomu  

i na Google+. Přesto je tento systém elegantnější kvůli tomu, ţe byl primárně vyvinut 

na principu skupin. Mezi další výhody bezesporu patří propojení s ostatními sluţbami 

Google. (Google Plus, ©2012) 

2.3.4.3 LinkedIn 

Historie 

LinkedIn byl spuštěn v březnu roku 2003 jakoţto sociální síť pro „profesionály“. 

V roce 2010 tato sociální síť dosáhla příjmu 243 milionů dolarů a poprvé se od svého 

vzniku dostala do zisku (15 milionů dolarů). (Poštulka, 2011) 

Charakteristika 

Účelem této sítě je (na rozdíl např. od Facebooku) primárně udrţovat byznys 

konexe. Je to tedy sociální síť, kde se spojují lidé, kteří se znají především z práce  

a z oblasti byznysu. Do jisté míry tak LinkedIn začíná suplovat funkci vizitek, které  

se však v průběhu času neaktualizují a dříve či později je většina lidí poztrácí. 

(Poštulka, 2011) 

Mezi součásti profilů na LinkedIn patří i online ţivotopis jeho uţivatelů, 

umoţňující sledovat jejich kariérní postup a změny, pokud např. uţivatel najde novou 

práci. Ţivotopisy v profilech na LinkedIn se však staly daleko větším fenoménem  

hlavně díky tomu, ţe umoţnily zaměstnancům personálních agentur velmi zajímavý 

zdroj informací při náběru nových lidí. Podle výzkumů, aţ 78 % společností v USA  

jiţ vyhledává nebo vybírá potenciální zaměstnance více či méně na základě LinkedIn 
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a toto jiţ dost úctyhodné číslo nepřestává stoupat. Je to dáno i přehledným 

vyhledáváním v rámci ţivotopisů, coţ HR specialistům a „headhunterům“ umoţňuje 

velmi pohodlně nalézt správného kandidáta. (Poštulka, 2011) 

Jako dva hlavní účely lze tedy uvést udrţování aktuálních kontaktů a moţnost 

permanentního vystavení ţivotopisu pro potenciální nové zaměstnavatele. LinkedIn 

nabízí krom zmíněných i další z mnoha funkcí, jejichţ uţitečnost lze ocenit 

při různých situacích. Například situace, kdy někdo nutně potřebuje kontakt  

na konkrétní osobu (kterou však nezná) kvůli zajímavé obchodní nabídce. Tato síť 

při zobrazení profilu, který není propojen, sice většinou neumoţní přímé 

kontaktování, ale zobrazí, kteří z jeho kontaktů danou osobu znají, nebo přes které 

známé je nejbliţší moţná cesta se s daným člověkem spojit. Stejně tak, pokud  

má někdo zajímavý produkt, a hledá potenciální obchodní partnery, je moţné pouţít 

prohledávání ţivotopisů či firem k nalezení potenciálních obchodních partnerů, 

podobně jako to činí lidé z personálních agentur hledající nové zaměstnance. 

(Poštulka, 2011) 

V této síti funguje i spousty dalších (business oriented) sluţeb a aplikací, které 

mohou pomoci při různých profesních situacích. S jistou nadsázkou se dá tedy říci, 

ţe tím, čím je Facebook pro zábavu a kontakt s kamarády, je LinkedIn pro oblast 

kariéry a obchodu. Význam LinkedIn den ode dne roste a vytvoření profilu na této síti 

se tak stává čím dál větší nutností. Tyto profily by však měly být vyplněny řádně 

a stejně tak nepůsobí dobře, pokud profil není dlouhou dobu aktualizován. (Poštulka, 

2011) 

2.3.4.4 Twitter 

Historie 

Při brainstormingovém srazu společnosti Odeon, která se zabývá podcasty, 

přišel Jack Dorsey s nápadem vytvořit sluţbu, která by díky SMS zprávám sdělovala 

malé skupině lidí, co uţivatel v tu chvíli dělá. Sluţba byla pojmenována pracovním 

jménem Status a začal její postupný vývoj. Jméno Status však autorům této sluţby 

nestačilo a tudíţ se snaţili vymyslet název lepší. Jako první návrh zaznělo slovo 

Twitch. Bylo vybráno podle toho, jak se hýbe mobilní telefon při vibračním vyzvánění. 
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Stále to však nebylo to pravé. Autoři se tedy podívali do slovníku na slova sousedící 

se slovem Twitch a vznikl tak název Twitter. (Platko, 2009) 

V červnu roku 2006 se objevil jeden z prvních prototypů Twitteru, jako interní 

sluţba právě pro zaměstnance společnosti Odeon. Velká změna pak nastala v srpnu 

roku 2007 na festivalu South by Southwest, který se pořádal v Texasu. Během 

několika málo dní se pouţívanost Twitteru téměř ztrojnásobila. Mluvili o něm 

přednášející, účastnící, blogeři, i pořadatelé. A to hlavně díky tomu, ţe zaměstnanci 

Twitteru umístili do haly dvojici obřích plazmových obrazovek, které byly určeny 

pouze pro zobrazování tweetů – tedy statusů zveřejňovaných na této sítí. Na tomto 

festivalu také Twitter získal ocenění SXSW web award a od té doby je čím dál 

populárnější. (Platko, 2009) 

Charakteristika 

Twitter je do jisté míry zajímavá sociální síť, svým konceptem odlišná např.  

od Facebooku a jemu podobným. V České republice si teprve pomalu získává  

své nové uţivatele, nicméně ve světě si velkou popularitu uţ získala a rychlost, jakou 

se rozvíjí, mu ostatní sociální sítě mohou jen závidět. (Platko, 2009) 

Twitter lze krom označení sociální síť označit i jako mikroblogovací sluţbu,  

coţ je v podstatě velmi výstiţný popis. V rámci Twitteru je moţné sledovat příspěvky 

ostatních a psát příspěvky, které mají podobu krátkých příspěvků na blogu. 

Maximální délka jednoho tweetu je 140 znaků a tweet je moţné zasílat mnoha 

různými způsoby. Pomocí webových stránek, externích programů a v některých 

zemích i prostřednictvím sms. (Platko, 2009) 

2.3.4.5 Ask.fm 

Historie 

Tuto sociální síť zaloţili bratři Mark a Ilja Terebinovi v Lotyšsku a sídlo  

má v Rize. Kdyţ došlo v roce 2010 ke spuštění, nikdo o této síti příliš nevěděl. Pravý 

boom přišel teprve nedávno a síť nyní roste o 200 tisíc uţivatelů denně. Jen v lednu 

roku 2013 došlo k přílivu téměř 60 milionů nových uţivatelů. Podle marketingového 

odborníka Martina Lindstroma se jedná o platformu, která mládeţi poskytuje určitý 

únik a zároveň podporu, ale také dokáţe prohloubit emoce. Nezletilci touţí  
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po pozornosti, jsou však obzvláště citliví, pokud jde o soudy, které o nich vyjadřují 

ostatní. (NCBI, ©2013) 

Charakteristika 

Ask.fm je nová populární společenská síť, která je ale také v současnosti 

nejvíce zpochybňovaná. Uţivatelé si v rámci ní mezi sebou pokládají otázky, které 

mohou být i anonymní. S více neţ devadesáti miliony registrovanými uţivateli  

ve 150 různých zemích na světě dochází mezi uţivateli na této sociální síti k poloţení 

a zodpovězení přes 35 milionů otázek denně. Síť Ask.fm je velice populární například 

ve Spojených státech, Velké Británii, Brazílii, Turecku, Rusku, Německu, Polsku, Itálii 

a ve Francii. (NCBI, ©2013) 

Avšak s rostoucí popularitou dochází také častěji ke zneuţívání nabízených 

sluţeb a Ask.fm se vzhledem k povaze svého fungování stala ideálním prostředím 

pro rozvíjení kyberšikany, která v nejednom případě skončila fatálně. Síť Ask.fm 

proto dle slov svých představitelů přistupuje k analýze chování svých uţivatelů  

a k zajišťování jejich bezpečnosti právě tím, ţe nedávno spustila provozu online 

bezpečnostního centra. Online bezpečnostní centrum pro tuto síť je zdrojem 

informací pro rodiče, opatrovníky, učitele i pro uţivatele samotné. Pomáhá přiblíţit 

nejen fungování této sociální sítě a podmínky jejího uţívání, ale zahrnuje také 

obecné tipy na bezpečnější pohyb v online prostředí a snaţí se přemostit propast 

mezi mladými uţivateli a jejich rodiči či vychovateli. (NCBI, ©2013) 

V minulých měsících společnost také zavedla sérii dalších opatření zvyšujících 

bezpečnost uţívání sítě Ask.fm. To zahrnuje například zvýšený počet moderátorů, 

usnadnění nahlašování závadového obsahu, a vytvoření několika vrstev automatické 

detekce nezákonného a nevhodného obsahu. Pracovníci společnosti také kontrolují 

kaţdý obrázek, fotografii a nahrané video. Tyto soubory jsou posuzovány nezávislými 

moderátory a jsou-li shledány jako nevhodné, budou do patnácti minut smazány. 

Společnost se také v únoru 2014 stala členem Internet Watch Foundation, 

organizace, která bojuje proti závadovému obsahu na Internetu od svého zaloţení 

v roce 1996. (NCBI, ©2013) 
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Registraci je moţné provést jediným kliknutím a pouţít se k tomu dají vlastní 

data ze sítě Facebook nebo Twitter. Pak uţ lze posílat anonymně dotazy a dostávat 

odpovědi od kteréhokoli jiného uţivatele Ask.fm. 

2.3.4.6 Instagram 

Historie 

Instagram je jednou z nejúspěšnějších sociálních sítí poslední doby. Někteří 

lidé ho označují jako sociální síť určenou pro fotografy, jiní zase jako pouhý editor 

fotografií, který pořízené fotografie zbytečně kazí. Instagram vznikl v říjnu 2010,  

kdy se Kevin Systrom a Mike Krieger rozhodli, ţe zaloţí vlastní sociální síť. Při vývoji 

Instagramu se oba inspirovali ve fotografiích z Polaroidů, které jsou dodnes známé 

nedokonalým, avšak typickým barevným podáním. (PEF ČZU, 2013) 

Charakteristika 

Pomocí Instagramu lze tyto efekty dodělat digitálně a je jen na uţivateli,  

zda těchto moţností vyuţije. Všechny fotografie pořízené přes Instagram jsou 

čtvercového formátu, coţ je další odkaz na fotoaparáty Polaroid. Právě díky tomuto 

ne zcela běţnému formátu jsou často k vidění velmi zajímavé kompozice. (PEF ČZU, 

2013) 

Na Instagramu tedy hrají hlavní roli fotografie. Příspěvky uţivatelů jsou pouze 

fotky, které si takto lidé umísťují na svůj profil, a které jsou tak viditelné i ostatním 

uţivatelům. Uţivatel si tedy nejprve vybere, které ostatní uţivatele chce na této síti 

sledovat. Fotografie lze komentovat, nebo jim také přidávat označení, díky kterému 

uţivatel vyjadřuje, ţe se mu fotografie líbí. Tím, ţe je Instagram tak oblíbený, na něm 

lze nalézt celé spektrum fotografií. Na Instagramu působí také celá řada známých 

firem, které v mnoha případech nabízejí zajímavý pohled přímo do jejich zákulisí. 

(PEF ČZU, 2013) 

Instagram začínal a dodnes funguje jako výhradně mobilní aplikace, přesto 

nikde není dáno, ţe fotky musí být pořízeny pouze přes mobilní telefon. Mnoho 

uţivatelů Instagramu pořizuje fotografie pomocí profesionální techniky a fotografie 

upravuje ve specializovaných editorech dávno před tím, neţ fotku na Instagram 

následně nahrají. Na druhou stranu, jinak neţ přes mobilní telefon fotku na Instagram 
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nahrát nelze. Dříve byl Instagram dostupný pouze pro uţivatele iOS (iPhone, iPad),  

v současné době však jeho sluţeb mohou vyuţívat i lidé pouţívající operační systém 

Android. Zároveň se jiţ dlouhou dobu objevují různé spekulace o rozšíření  

na další platformy jako Windows Phone nebo BlackBerry. Instagram by se tímto 

konečně stal multiplatformní aplikací a moţná, ţe časem dojde k vytvoření  

i plnohodnotné webové verze. Poté, co gigant Facebook koupil Instagram  

za 1 miliardu dolarů, se začínají upravovat, přidávat a vylepšovat některé 

funkcionality celé aplikace. Důkazem jsou například nové profily uţivatelů, které jako 

by z oka vypadly těm z Facebooku, nebo moţnost pořizovat krom fotografií také 

krátká videa. (PEF ČZU, 2013) 

2.3.4.7 Snapchat 

Historie 

Spoluzakladatelé této sítě jsou Evan Spiegel a Bobby Murphy. Při jejich studiu 

na Stanfordově univerzitě nejprve pracovali na webových stránkách slouţící 

studentům s názvem Future Freshman a dalších projektech, neţ vznikl samotný 

Snapchat. První projekt, který měl značný úspěch, byl spuštěn na podzim roku 2011 

a nesl název Picaboo. Aplikace Picaboo byla dostupná pouze pro mobilní telefony 

iPhone a slouţila k posílání fotek, u kterých bylo moţné nastavit, jak dlouho  

si ji můţe příjemce prohlíţet. Picaboo byla později přejmenována na Snapchat  

a rozšířila se i na operační systém Android. (Dredge, 2013) 

Charakteristika 

Jednou z největších výhod této sluţby, a to zejména v prvních dnech, bylo  

to, ţe posílání fotografií bylo 10 krát rychlejší neţ běţné MMS zprávy. Mnoho lidí  

si tuto sluţbu oblíbilo i díky tomu, ţe její uţivatelské rozhraní bylo velmi jednoduché  

a přehledné. (Dredge, 2013) 

Bohuţel princip sociální sítě Snapchat je moţné obejít. Nejen tím, ţe existují 

aplikace, které potajmu v pozadí stahují přijaté fotografie přes tuto síť, ale mnoho 

telefonů nabízí v základu moţnost ukládání snímků obrazovky. A zde se nachází 

kámen úrazu. Fotografické vztahy v Snapchatu jsou pak totiţ zaloţeny na vzájemné 

důvěře – důvěře v to, ţe si ten druhý neuloţil snímek obrazovky s přijatou fotografií. 
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Lze tomu předejít nastavením kratšího intervalu, ale někdy je delší interval prostě 

potřeba. Bohuţel toto nelze na úrovni aplikace nijak ošetřit a jedná se o jedinou 

výraznější vadu Snapchatu. Nicméně Snapchat, v případě, ţe si někdo pořídí 

screenshot zaslané fotografie, odešle notifikaci a zobrazí v seznamu odeslaných 

vedle inkriminovaného snímku upozornění. Tato funkce sice ofocení obrazovky 

protistranou nebrání, ale můţe slouţit jako indikátor, ţe je na čase rozvázat s druhou 

osobou kontakt. (Trhoň, 2013) 

Rodiče dětí, které tuto síť pouţívají, můţe zajímat hrozící nebezpečí sextingu. 

V rámci této sociální sítě můţe docházet k tomu, ţe děti mohou poslat své nahé 

fotografie, nebo zveřejňovat jiný sexuálně explicitní obsah. Nicméně výzkumy 

ukazují, ţe k tomuto dochází u dětí jen ojediněle. Existuje i verze Snapchatu pro děti 

mladších 13 let - SnapKidz. SnapKidz uţivatelům, kteří jsou mladší 13 let, umoţňuje 

posílat fotografie, ale neodesílá informace do společnosti Snapchat. Pořízené 

fotografie se navíc ukládají do telefonu, takţe je mohou odeslat i přes email, MMS 

nebo jinými způsoby. (ConnectSafely.org, ©2013) 

2.3.4.8 Pinterest 

Historie 

Pinterest je sociální síť, která v roce 2012 zaznamenala zdaleka největší boom 

a vyvolala velký ohlas internetových uţivatelů. Její název pochází ze sloţeniny dvou 

anglických slov – pin (špendlík) a interest (zájem). Projekt byl spuštěn v uzavřené 

zkušební verzi v březnu 2010 a do léta 2011 získával prvních 10 tisíc uţivatelů, 

zatímco ho v jednom malém bytě vyvíjel zakladatel Ben Silbermann a několik dalších 

programátorů. Podle časopisu Time se Pinterest zařadil mezi 50 nejlepších webů 

roku 2011. Řada investorů a uţivatelů se postupně začala do této sítě připojovat  

a během následujících pěti měsíců se stránka zařadila mezi deset největších 

sociálních sítí na světě. V lednu 2012 dosáhla hranice 11,7 milionů uţivatelů  

za měsíc a stala se tak stránkou, které se podařilo překročit hranici 10 milionů 

uţivatelů měsíčně nejrychleji v historii. (Růţička, 2012) 
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Charakteristika 

Pinterest je sociální síť, která je zaloţena – podobně jako Instagram – čistě  

na vizuálním obsahu. Slouţí ke sdílení fotografií a obrázků, které uţivatele nějakým 

způsobem zaujmou. Základním stavebním kamenem jsou pak různé nástěnky, 

zaměřené na určité téma, na které se obrázky "připínají". Moţnosti jsou nekonečné, 

mezi společné jmenovatele většiny nástěnek však patří krása a inspirace. 

Nejčastějšími tématy jsou tak umění, móda, design, jídlo, cestování, architektura, 

auta, krásné fotky, plakáty atd. Uţivatelé si kromě vlastních obrázků připínají  

i ty, které se jim líbí na nástěnkách ostatních uţivatelů (tzv. re-pin) a ty nejlepší 

obrázky se tak samy po této sociální síti šíří. (Růţička, 2012) 

Další klíčovou vlastností, která přispěla k úspěchu webu, je maximální 

jednoduchost. Uţivatel si zaloţí několik svých nástěnek, do prohlíţeče si přidá 

doplněk (tlačítko) "Pin it" a můţe si připínat jakékoliv obrázky, které ho na Internetu 

zaujmou. Můţe ale také pouze prohlíţet záplavu krásného obsahu od ostatních 

uţivatelů. (Růţička, 2012) 

Největší zádrhel, který můţe této síti způsobit problémy, je v tom, ţe materiál 

na webu je z velké části chráněn autorskými právy. Provozovatelé Pinterestu  

se z toho samozřejmě pokouší vyvléknout. V podmínkách stojí, ţe kaţdý uţivatel  

je zodpovědný za to, co sdílí. Jestli to však Pinterest ochrání před autorskoprávními 

spory, ukáţe aţ čas. (Růţička, 2012) 

Potenciálu Pinterestu si brzy všimly i společnosti, které nabízejí vizuálně 

zajímavé produkty. Ať uţ módní domy, vydavatelství nebo drobní rukodělní výrobci, 

kaţdý můţe prostřednictvím nástěnek na Pinterestu své zboţí nabízet i k prodeji, 

stačí k obrázku připnout ještě cenovku. Své nástěnky zde uţ mají například  

i manţelky amerických prezidentských kandidátů Michelle Obama a Ann Romney. 

Nejznámějším Čechem na Pinterestu je pravděpodobně Teodorik Menšl, který  

se s více jak půl milionem fanoušků řadí mezi nejsledovanější uţivatele. (Růţička, 

2012) 
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2.3.4.9 MySpace 

Historie 

V roce 2002, kdy došlo ke spuštění sluţby Friendster, se několik zaměstnanců 

společnosti eUniverse rozhodlo okopírovat její nejúspěšnější funkce. Později 

v průběhu roku 2003 vznikla první verze sociální sítě MySpace. Připravila  

se kompletní infrastruktura, servery i potřebné finance. Díky tomuto se pak vývojový 

tým MySpace dokázal vyhnout problémům, které jsou často spojené se spouštěním 

takovéto sluţby. (Platko, 2009) 

MySpace začali prvotně pouţívat lidé z řad samotných zaměstnanců firmy 

eUniverse. Pořádal se i druh soutěţe, kdo ze stávajících uţivatelů dokáţe přilákat  

do MySpace nejvíce těch nových. Poté začal MySpace velmi rychle oţívat. Jeho 

úspěch byl dokonce tak velký, ţe se uvaţovalo i o zpoplatnění jeho pouţívání. 

S touto myšlenkou přišel muţ jménem Chris DeWolfe, který byl v té době CEO 

MySpace. Nakonec byl však tento návrh zamítnut, protoţe ředitel společnosti 

eUniverse, Brad Greenspan uznal, ţe se MySpace můţe úspěšně rozvíjet, pokud 

bude uţivatelů nabízena zcela bez poplatků. (Platko, 2009) 

Roku 2006 pak nový majitel MySpace oznámil, ţe hodlá vytvořit pro Velkou 

Británii verzi nazvanou MySpace UK, která by byla zaměřena hlavně na britskou 

hudební scénu. O dva roky později síť MySpace prošla velkými změnami. Hlavním 

důvodem těchto změn byl příchod konkurenta – Facebooku. Na MySpace tak přibyly 

mimo jiné i nové funkce jako Aplikace, Status nebo upravený profil. Ve stejném roce 

pak prošla velkými změnami i sluţba MySpace music. (Platko, 2009) 

Charakteristika 

Funkce sítě MySpace jsou velmi podobné Facebooku, včetně miniaplikací 

nebo chatování. Oproti Facebooku nabízí MySpace bohatší moţnosti úpravy vzhledu 

profilů. Do MySpace se mohou přihlásit pouze uţivatelé, kteří mají 13 let a více. 

Za dobu své existence se MySpace setkal s mnoha problémy ohledně bezpečnosti 

dětí, dokonce i jedné ţaloby. MySpace však snaţí proti těmto problémům aktivně 

bojovat tím, ţe aplikuje různá bezpečnostní opatřeními. Jelikoţ byl MySpace mimo 

jiné také vyuţíván různými pedofily, uţivatelé, kteří jsou starší 18 let, mohou navázat 
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přátelství s uţivateli od 13 do 15 let, pouze pokud znají jejich celé jméno nebo jejich 

e-mailovou adresu. Profily od uţivatelů, kteří jsou mladší 15 let, jsou navíc 

automaticky nastaveny jako soukromé a toto nastavení nelze změnit. Společnost 

také odstranila více neţ 27 tisíc profilů, které patřily registrovaným sexuálním 

násilníkům. (Platko, 2009) 

2.3.4.10 Flickr 

Historie 

Sociální síť Flickr byla vyvinuta společností Ludicorp se sídlem ve Vancouveru 

a spuštěna byla v únoru 2004. Flickr byl původně vyvíjen jako jeden z nástrojů  

pro masivně multiplayerovou online hru Game Neverending. Avšak nakonec  

se z něj stal samostatný projekt, který funguje i nadále, zatímco Game Neverending 

uţ dávno zanikla. Flickr, který měl původně slouţit jako online komunita pro fotografy,  

tak přerostl v něco úplně jiného. Kromě sociálního vyţití tedy nabízí i skladování 

obrázků a videí či sdílení fotek. V červnu roku 2009 měl Flickr údajně obsahovat  

3,9 miliard obrázků. Prvotní Flickr se soustředil na chat v několika místnostech  

s podporu sdílení fotek v reálném čase. S postupným vývojem tato funkce vymizela  

a Flickr se začal soustředit hlavně na samotné fotografie. (Platko, 2009) 

V březnu 2005 byl Ludicorp koupen společností Yahoo. Všechen obsah  

se pak přestěhoval z Kanady do Spojených států. Yahoo navíc vydala další verzi, 

tentokrát s označením gamma (předchozí verze byla beta). Další ze změn, které 

společnost Yahoo provedla, byla nutnost asociace účtu na Flickeru s účtem u Yahoo. 

(Platko, 2009) 

Charakteristika 

Mezi základní funkce patří nahrávání fotek, jejich označování (pomocí tagů)  

a sdruţování. Dále pak také komentování sdílení a vytváření kolekcí. Nejedná  

se tedy v tomto případě o klasickou sociální síť a mnohými nebývá ani do sociálních 

sítí zařazována. Flickr však stále podporuje vznik komunit a tudíţ by si toto označení 

měl zaslouţit. (Platko, 2009) 

V momentě kdy se objevily místní lokalizace Flickru, vznikly problémy ohledně 

cenzury. Flickr vyuţívá k hodnocení závadnosti fotografie trojstupňový systém  
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s tím, ţe stupně „moderate“ a „restricted“ byly zakázány v Německu, Singapůru, 

Hong Kongu a v Korei. Spousta uţivatelů Flickru se kvůli tomuto snaţila protestovat. 

Tento problém se nejvíce projevil hlavně v Německu. Kde obvykle bývají cenzorské 

zásahy a omezení velmi silné. Občas ale narůstají aţ do absurdních rozměrů. 

Nakonec byl však Němcům povolen přístup k „moderate“ obrázkům (nikoliv  

však k „restricted“). V roce 2009 byl vzhledem k 20. výročí protestů na náměstí 

Tiananmen Flickr zablokován v Číně. (Platko, 2009) 

2.3.4.11 Foursquare 

Historie 

Foursquare zaloţili v roce 2009 Dennis Crowley a Naveen Selvadurai. Dennis 

Crowley přitom není v této oblasti ţádným nováčkem. V minulosti se mu podařilo 

spustit obdobný projekt Dodgeball, který v roce 2005 odkoupil Google, který  

ho následně v roce 2009 ukončil a nahradil svou sluţbou Google Latitude. (Majgot, 

2010) 

Sluţba Foursquare začínala pouze na několika málo místech. V roce 2009 

byla dostupná zhruba ve sto městech na světě. Aţ v lednu 2010 byla tato sociální  

síť spuštěna pro pouţití celosvětově. O dva měsíce později uţ měla půl milionu 

uţivatelů. Společnost měla uţ v té době uzavřenou spolupráci s jinými společnostmi, 

mezi které patřily společnosti jako New York Times, Zagat nebo Bravo. Společnost 

Foursquare také prohlásila 16. duben jako oficiální „Foursquare day“, čili jakýsi  

den sluţby Foursquare, který se slaví po celém světě. (Majgot, 2010) 

Charakteristika 

Foursquare je sluţba, která dává moţnost uţivatelům mobilních zařízení 

označovat (pomocí tzv. Check-inů) svá oblíbená místa, kde se právě nacházejí. Tyto 

místa je dále moţné komentovat, hodnotit, doporučovat, přidávat do sítě další 

zajímavé objekty a za časté navštěvování libovolných míst dostávat nejrůznější 

reálné (slevy) či virtuální ocenění (odznaky). Uţivatelé mohou také soutěţit  

o hodnost Mayor (starosta), která je vázaná na konkrétní místo a lze ji získat  

za nejčastější výskyt na určitém místě ze všech uţivatelů této sítě. Označením 

daného místa, které nemusí být nutně podnik, ale například památka či jiné zajímavé 
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místo, dává uţivatel nejen svým přátelům najevo, kde se v tu chvíli nachází, kdyby 

ho někdo chtěl případně potkat, nebo se mu chtěl naopak vyhnout. (Majgot, 2010) 

Aplikace Foursquare je k dispozici pro zařízení s iOS, Android, webOS, 

BlackBerry a také Windows Mobile. Vyuţít lze i libovolný mobilní prohlíţeč, přes který 

se uţivatelé přihlásí na adresu http://m.foursquare.com, kde je ovšem nutné zadat 

svou polohu ručně, na rozdíl od aplikací, které si polohu zjistí pomocí satelitů GPS 

nebo Internetu. (Majgot, 2010) 

Díky komentářům, které ostatní uţivatelé píší u jednotlivých podniků,  

se lze např. dozvědět, jaké mají menu, jak mají ochotnou obsluhu, případně jaké 

ostatní uţivatele uvnitř a to dřív, neţ tam uţivatel vůbec vstoupí. Uţivatel  

se tak například můţe vyhnout baru, kde ředí alkohol, nebo třeba číšníkovi, který 

okrádá. Pokud uţivatel nechce, aby ho někdo někde našel, neměl by pouţívat funkci 

Check-in. Není také nejrozumnější, přihlašovat se např. na letišti v Římě, pokud 

uţivatel na Facebooku sděluje, ţe ţije sám. Spousta zlodějů jiţ vyuţívá sociální sítě 

a údaje o poloze a mohou tohoto vyuţít. (Majgot, 2010) 

V jednom je však Foursquare naprosto unikátní. Většina sociálních sítí  

se snaţí uţivatele připoutat k počítači a přinutit ho na něm k co největšímu počtu 

akcí. Foursquare se naopak snaţí uţivatele od počítače odpoutat a nutit vyjít  

ven, poznávat nová místa, nové přátele a dělat věci, které by jinak nedělali třeba 

právě z důvodu vysedávání u počítače. (Majgot, 2010) 
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2.3.5 Srovnání nejpopulárnějších zahraničních sociálních sítí 

V následující tabulce (tab. 2.1) jsou pak tyto nejpopulárnější zahraniční 

sociální sítě shrnuty. 

Sociální síť Účel 
Počet uţivatelů 

ve světě 

Facebook Osobní profil uţivatele, zasílání zpráv, chat. 1,1 miliardy 

Google+ Osobní profil uţivatele, chat. 400 milionů 

Twitter Publikování krátkých příspěvků (tweetů). 200 milionů 

LinkedIn Osobní profil uţivatele, byznys konexe. 200 milionů 

Ask.fm Kladení otázek a odpovídání na ně (i anonymně). 90 milionů 

Instagram Sdílení fotografií a krátkých videí. 100 milionů 

Snapchat Sdílení fotografií po omezenou dobu. Není známo 

Pinterest Sdílení fotografií. 50 milionů 

MySpace Osobní profil uţivatele, vyhledávání hudby. 36 milionů 

Flickr Sdílení fotografií. 92 milionů 

Foursquare Sdílení polohy. 20 milionů 

Tab. 2.1 – Srovnání nejpopulárnějších zahraničních sociálních sítí 

(zdroj: http://mladypodnikatel.cz/socialni-site-nejen-pro-on-line-podnikani-t6435) 

2.3.6 Nejpopulárnější české sociální sítě 

Populární sociální sítě lze najít i v České republice, avšak v současnosti 

jsou postupně vytlačovány celosvětovými konkurenty a tak dochází k pomalému 

odlivu z řad jejich uţivatelů. V následující kapitole jsou uvedeny ty nejpopulárnější 

představitelé. 

2.3.6.1 Lidé 

Historie 

O provoz portálu Lidé.cz se stará společnost Seznam.cz a jeho vznik  

se datuje do roku 1997, kdy bylo jeho funkcí pouze vyhledávat e-mailových adresy. 

V roce 2002 pak byla stránka Lidé.cz přepracována na portál slouţící především 

k chatování. Za tímto vývojem stojí také lidé spojení s dalším internetovým chatem –

Xchat. (Webmint, ©2008-2014) 
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Charakteristika 

Lidé.cz je označován jako nejoblíbenější ryze český komunitní server  

se zhruba čtyřmi miliony uţivatelských profilů. Teprve aţ za ním se umístily servery 

jako Spoluţáci.cz nebo Líbímseti.cz. (Webmint, ©2008-2014) 

Uţivatelé pochází z řad všech věkových kategorií a zájmových skupin. Nejširší 

skupinu pochopitelně tvoří uţivatelé mladšího věku. Nejsilnější zastoupení mají tedy 

lidé ve věku 12 - 19 let, které následují uţivatelé ve věku 20 - 29 let. Poměr mezi 

ţenami a muţi je do jisté míry vyrovnaný a dosaţené vzdělání uţivatelů je většinou 

středoškolské. Lidé.cz slouţí k chatování s přáteli, k diskutování na nejrůznějších 

fórech a umoţňuje si vést i internetové blogy. Hlavní náplní tohoto serveru  

je však zprostředkovávání kontaktů mezi lidmi především opačného pohlaví. Lidé.cz 

tedy funguje v první řadě jako druh seznamovacího serveru. V roce 2009 se měsíční 

návštěvnost drţela okolo 1,5 milionů uţivatelů a průměrný čas strávený na stránce 

byl více neţ 5 hodin měsíčně. (Webmint, ©2008-2014) 

Potenciální uţivatel si zde můţe vytvořit svůj profil velmi jednoduše. Stačí 

pouze vloţit základní údaje o sobě jako jméno, přezdívku, věk, pohlaví atd. Server 

rovněţ umoţnuje publikování fotografií a prohlíţení fotografií ostatních uţivatelů. 

Vkládat lze i jednotlivá videa atd. (Webmint, ©2008-2014) 

2.3.6.2 Spoluţáci 

Historie 

Server Spoluţáci.cz vznikl původně jako samostatný portál, který v roce  

2004 zakoupila společnost Seznam.cz. Seznam kompletně pozměnil vzhled 

a propojil server Spoluţáci.cz se svými ostatními sluţbami. Prvotní myšlenkou 

Facebooku, neţ došlo později k jeho rozšíření, bylo usnadnit komunikování mezi 

studenty Harvardovy univerzity. Za podobným účelem byla také dříve vytvořena tato 

síť, umoţňující snadné sdílení fotek, různých vzkazů, kontaktů a dokumentů  

se současnými či bývalými spoluţáky. (Seznam.cz, ©1996-2014) 
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Charakteristika 

Spoluţáci.cz je velice oblíbený komunitní server, na kterém jsou umístěny 

databáze tříd českých základních či středních škol, gymnázií nebo učilišť – 

současných, ukončených i odmaturovaných. Prostřednictvím sítě Spoluţáci.cz  

je umoţněno efektivní vyhledávání bývalých i současných spoluţáků podle města, 

roku a školy. Třídám je také umoţněno mít vlastní nástěnky, na které mohou 

jednotliví uţivatelé přidávat fotografie nebo různé vzkazy a tím mezi sebou snadněji 

komunikovat. (Seznam.cz, ©1996-2014) 

2.3.6.3 Líbímseti 

Historie 

Server Líbímseti vznikl v roce 2002 jako server, který slouţil k hodnocení fotek 

registrovaných uţivatelů. Dva roky po vzniku se k hodnocení mohli přidat 

i neregistrovaní uţivatelé, coţ mělo za následek rapidní zvýšení návštěvnosti. V roce 

2006 pak přišla poměrně razantní grafická obměna a přibyly také nové sluţby.  

Od té doby se mnoho nezměnilo a Líbímseti tak funguje jako jakýsi druh 

fotoseznamky. (Webmint, ©2008-2014) 

Charakteristika 

Tento typ sociální sítě je především zaměřen na seznamování, kdy si uţivatel 

vytvoří profil a kontaktuje nebo je kontaktován jiným z uţivatelů. Můţe se rozhodnout, 

zda návrh přijme, či odmítne. Pokud je odpověď kladná, vytvoří se tzv. hotový pár. 

Ve svém profilu mohou uţivatelé prozradit celou řadu informací jako např. jméno, 

věk, koníčky, oblíbený druh muziky, oblečení, povaha, přátelé apod. Důleţitou 

součástí jsou také fotografie, kterých se denně na tuto síť nahraje okolo 100 000. 

Pomocí těchto informací pak uţivatel vyhledává své protějšky. Fotky  

lze také hodnotit pomocí stupnice od 1 do 10, čímţ pak vznikají statistiky, podle 

kterých lze změřit oblíbenost a atraktivitu jednotlivých uţivatelů. I přes jeho klesající 

návštěvnost je komunitní server Líbímseti jednou z největších českých sociálních sítí. 

V současné době však české sociální weby výrazně vytlačil gigant Facebook. 

Nicméně komunita uţivatelů Líbímseti se pohybuje okolo milionu členů a 180 000 

tisíc přihlášení denně. (Webmint, ©2008-2014) 
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V rámci sociální sítě Líbímseti došlo v nedávné době k úniku několika tisíc 

fotek a dále několika desítek tisíc soukromých údajů. V tomto případě se jednalo 

o malé procento z celkových uloţených uţivatelských informací, nicméně důvěrný 

charakter těchto dat mohl některému z uţivatelů způsobit velké nepříjemnosti. 

Administrátoři tento problém v krátké době vyřešili a zvýšili i míru zabezpečení, avšak 

riziko ztráty dat, které se týká v podstatě všech komunitních serverů, vybízí k jisté 

obezřetnosti především ze strany samotných uţivatelů. (Webmint, ©2008-2014) 

2.3.7 Srovnání nejpopulárnějších českých sociálních sítí 

Zde (tab. 2.2) jsou pak tyto nejpopulárnější české sociální sítě srovnány. 

Sociální síť Účel 
Návštěvnost 

reálných uţivatelů 
denně 

Lidé Osobní profil uţivatele, seznamování, diskuzní fóra, chat. 200 tisíc 

Spoluţáci Vyhledávání současných i minulých spoluţáků, komunikace. 30 tisíc 

Líbímseti Seznamování, diskuzní fóra. 10 tisíc 

Tab. 2.2 – Srovnání nejpopulárnějších českých sociálních sítí 

(zdroj: http://www.webcesky.cz/ceske-socialni-site-a-komunitni-weby) 

2.4 Pozitivní vlivy elektronické komunikace na děti a mladistvé 

Krom faktu, ţe elektronická komunikace je pro děti obrovským zdrojem 

zábavy, existuje několik dalších pozitivních jevů, které informační a komunikační 

technologie dětem a mládeţi umoţnily. Nejen dospívající, ale i kaţdé malé dítě, 

pokud uţ umí číst, je ke zdroji informací tak blízko, jak tomu ještě nikdy v minulosti 

nebylo. (Sak, 2007) Toto má nesporný vliv na vzdělání a osobní rozvoj jedince, Můţe  

zde však existovat riziko přeceňování významu dostupnosti informací. Samotný  

fakt, ţe student má přístup k informacím na Internetu, nemusí ve výsledku  

nic znamenat. Zda bude tyto moderní benefity vyuţívat či nikoliv, je ovlivněno 

motivací kaţdého jedince. (Brdička, 2003) 

Pozitivní efekt lze spatřit také v tom, ţe dítě díky práci s počítačem můţe 

nabýt nových dovedností. Poţadavky na absolventy jsou čím dál vyšší a zkušenosti 

získané v průběhu této práce mohou být pro ně v budoucnu velkou výhodou.  

Krom samotné zručnosti při psaní na klávesnici, rozvíjí práce na počítači také logické 
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uvaţování. Komunikační technologie jsou dětmi a mládeţí vnímány jako místo 

k pobavení a relaxaci, prostředek k překonání nudy a také k umoţnění navázání 

sociálního kontaktu. Typické je, ţe se nemusí vţdy jednat pouze o kontakt s jejich 

vrstevníky. Virtuální svět napomáhá stírat bariéry mezi světem dětí a dospělých. 

(Kopecký, 2007) 

2.5 Rizika elektronické komunikace se zaměřením na děti 

a mladistvé 

V komunikačním stylu mladistvých se určitým způsobem projevuje samotný 

vliv Internetu na jejich psychický a sociální vývoj. Z velké části je tento vliv spíše 

negativního rázu. Existuje řada zdravotních dopadů na děti a mládeţ - bolesti zad, 

omezení fyzické aktivity, stres, deprese, sociální izolace, disinhibice či zvýšená 

agresivita. Komunikační styl, nebezpečné komunikační praktiky a extrémně negativní 

jevy, které se v posledních letech na Internetu objevily, jsou tedy více či méně 

výsledkem toho, jaké je prostředí Internetu, a jací jsou jeho uţivatelé pod vlivem jeho 

moţností. (Divínová, 2005) 

2.5.1 Sociální inţenýrství 

Vymezení pojmu 

Sociální inţenýrství je soubor technik, které mají za úkol předkládat člověku 

nekvalitní deformované informace, vyvolávat v něm mylné názory a podsouvat  

mu falešné představy o konkrétních věcech nebo událostech (známé jako tzv. hoax). 

Sociální inţenýrství je také způsob získávání osobních či dokonce citlivých informací 

přímo od uţivatelů, aniţ by si tohoto konání byli sami vědomi. (Kopecký, 2007) 

Projevy 

Útočník je schopen si s dospívajícím například týdny chatovat a vkrádat  

se tak postupně do jeho přízně. Ve chvíli, kdy sociotechnik vycítí dostatečnou míru 

vlastní důvěryhodnosti, zmanipuluje oběť k instalaci malého uţitečného programu. 

Tím dojde ovšem i k tzv. silent install (tiché instalaci) – uţivatel si nemá šanci 

všimnout, ţe k nějaké další akci došlo. Zpravidla dochází k instalaci monitorovacího 

programu – tzv. spyware. Tento ilegální program slouţí ke skrytému sledování 
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veškeré činnosti, tzn. navštěvované stránky, e-mail nebo stisk kláves při zadávání 

hesel. (Kopecký, 2007) 

2.5.2 Kyberšikana 

Vymezení pojmu 

Kyberšikanu (cyberbullying) lze popsat jako zneuţití informačních 

komunikačních technologií, zejména tedy Internetu a mobilních telefonů, 

k činnostem, které mají jinou osobu záměrně vyvést z rovnováhy. Je to tedy jedna 

z forem šikany. Velkým problémem je, ţe děti a mladiství za těmito projevy nemusí 

šikanu vůbec vidět. A jelikoţ nemohou poznat, ţe se jedná o šikanu, nemohou  

ani vědět, jakým způsobem se s ní lze vypořádat. Oběti se se tak ctí osamělí a mají 

také pocit, ţe jejich okolí není schopné tyto problémy pochopit. (Pdf UP, 2009) 

Projevy 

Společným znakem kyberšikany a tradiční šikany je někomu, ať uţ fyzicky 

či psychicky, ublíţit nebo ubliţovat. Kyberšikana má dokonce v mnoha případech 

svůj začátek jako tradiční šikana a v některých případech se jejich projevy prolínají  

a navzájem doplňují. Jako jeden z takovýchto případů můţe být např. pořízení 

nahrávky na mobilní telefon, ve které je fyzicky týrán spoluţák. Konkrétní formou 

útoků pak bývají úmyslně publikované nadávky, různé zesměšňující informace, 

zveřejňování intimních nebo pomocí softwaru upravených videí a fotografií, posílání 

výhruţných SMS, ale také odcizení identity a její zneuţití. Do této skupiny patří také 

internetové blogy vytvořené za účelem zveřejnění poniţujícího a zesměšňujícího 

obsahu. (Pdf UP, 2009) 

Mezi typické znaky kyberšikany pak patří (Pdf UP, 2009): 

 anonymita útočníků – útočníci obvykle pouţívají v prostředí Internetu různé 

přezdívky (nicky), mohou mít také vytvořeny fiktivní e-mailové adresy atd. Těmto 

útočníkům ani nedělá problém vytvářet si mnoho dalších identit. Oběti 

tak většinou mají malou šanci zjistit, kdo je doopravdy útočníkem. Bohuţel 

anonymita útočníka můţe mít pro oběť ještě mnoho dalších nepříjemných 

aspektů. Pocit nepolapitelnosti dává útočníkovi odvahu pouţívat drsnější metody 

a formy útoků a vůbec odvahu tyto útoky podnikat. I tak ale bývá velmi obtíţné 
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útočníka vystopovat a vzhledem k tomu, ţe mnohé z projevů kyberšikany český 

právní systém nijak neřeší, oběť nemůţe vţdy počítat s pomocí výkonných 

orgánů; 

 

 měnící se profil útočníka a oběti – ve virtuálním světě totiţ nehraje roli věk, 

pohlaví nebo síla. Kyberšikanu tak můţe způsobit kaţdá osoba, která  

má základní znalosti komunikačních a informačních technologií. V častých 

případech to bývají chlapci, kteří mají dobrý sociální statut. V častých případech 

bývají pachatelé kyberšikany také původci tradičního šikanování. Kyberútočníci 

bývají, nebo bývali také často obětmi kyberšikany nebo jejími pozorovateli; 

 

 měnící se místo a čas útoků – u tradiční šikany je moţné předpokládat,  

kdy a kde útok nastane, ovšem s formou kyberšikany se lze setkat prakticky 

kdykoliv a kdekoliv. Obětí útoku se člověk můţe stát vţdy, pokud bude mít 

k dispozici Internet nebo kdyţ bude mít u sebe svůj mobilní telefon. V takovýchto 

případech se před kyberútokem není moţné skrýt; 

 

 odlišné chování lidí ve virtuálním světě neţ v reálném – útočníci si mohou 

zvolit jiný věk, pohlaví atd. a manipulovat tak s těmi, s nimiţ jsou v komunikaci. 

Chování některých lidí je ve virtuálním světě jiné neţ v tom reálném a poté 

zkouší i to, co by se za normálních okolností báli učinit, protoţe je zde menší 

šance, ţe dojde k jejich následnému dopadení. Nemohou tak poznat, jaký dopad 

můţe mít jejich chování na oběť, hlavně proto, ţe si oběť mohou vybrat náhodně 

a tedy ji ani nemusí osobně znát; 

 

 nápomoc útočníkovi při šíření kyberšikany publikem – prostředky, které 

napomáhají kyberšikaně, lze jednoduše rozeslat dalším osobám, proto můţe  

mít velké „publikum“. Stačí, kdyţ se citlivé fotografie, nahrávky, či zprávy umístí 

na Internet a o další šíření se postarají jiné osoby. Takovýto druh publika 

pak zvyšuje intenzitu samotného útoku a napomáhá tak zhoršovat útočníkův 

dopad na oběť; 
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 obtíţně rozpoznatelné dopady na oběť – kyberšikana se vyznačuje zejména 

psychickým týráním, proto ji není lehké na první pohled poznat. Oběti bývají 

často uzavřené do sebe a o svých problémech neradi mluví. Tyto problémy 

si nechávají pro sebe a tak v některých krajních případech tuto těţkou situaci 

nemusí zvládnout; 

 

 neúmyslné způsobení kyberšikany – kyberšikana můţe být v některých 

případech i výsledkem toho, ţe člověk špatně odhadne situaci nebo reakci 

druhého. Nepovedený ţert tak můţe v některých případech způsobit bolest. 

2.5.3 Cyberstalking 

Vymezení pojmu 

Cyberstalking (kybernetický lov) patří mezi další jevy, které se z reálného 

ţivota přesunuly i za jeho hranice. Podobně, jako je tomu u kyberšikany,  

je i cyberstalking zaměřen na konkrétní osobu, kterou se útočník snaţí pronásledovat 

a zastrašovat za pouţití online komunikace. Obětí se můţe stát prakticky kdokoliv, 

častěji jsou však pronásledováni politici a jiné významné osobnosti, případně osoba, 

která se právě s někým rozešla. Oběť je obtěţována spamem, vzkazy, posíláním virů 

apod. (Kopecký, 2007) 

 V České republice nebyl aţ do roku 2010 cyberstalking ţádným způsobem 

postihnutelný. Ke změně v trestním zákoně došlo 1. ledna 2010, kdy se stalking 

zavedl jako nový trestní čin. (Julda, 2010) 

„Způsobí-li stalker svým jednáním oběti úmyslně smrt, bude jeho jednání 

posuzováno jako trestný čin nebezpečného pronásledování v souběhu s trestným 

činem vraždy podle § 140 trestního zákoníku. Za trestný čin nebezpečného 

pronásledování je možné uložit trest odnětí svobody až na jeden rok.“ (Julda, 2010) 
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Projevy 

Za typické projevy stalkingu pak lze povaţovat následující chování (Julda, 

2010): 

 opakované pokusy kontaktovat oběť – formou zpráv, dopisů, SMS, telefonátů, 

emailů apod., které jsou pro oběť skličující; 

 

 demonstrování moci a síly stalkera – v podobě přímých nebo nepřímých 

výhrůţek, které vzbuzují u osob oprávněný strach a obavy; 

 

 poškozování a ničení věcí oběti – mimo poškrábané auto, lak poškozený 

sprejem, propíchané pneumatiky, rozbité okno bytu, lze zahrnout také zasílání 

různých počítačových virů e-mailem a další druhy elektronických invazivních 

technik spojených se snahou dostat se k osobním údajům oběti; 

 

 fyzické pronásledování oběti – např. cestou do práce, na nákup, nebo také 

čekání na oběť před domem apod. Do tohoto druhu nebezpečného 

pronásledování je moţné zařadit i výhrůţky přímého násilí nebo hrozby zabitím. 

2.5.4 Sexting 

Vymezení pojmu 

Sexting (sloţeno ze slov sex a textování) je do jisté míry mladý rizikový  

jev, kterým je v současnosti ohroţena hlavně mládeţ. Z hlediska legislativy  

lze sexting v řadě případů posuzovat jako formu šíření dětské pornografie. První  

z případů sextingu ve světě byly zdokumentovány v roce 2005. (PdF UP, 2009) 

„Sexting podporuje šíření pornografie mladistvých a dětí, které je celosvětově 

zakázáno. V České republice již byla zaznamenána řada případů sextingu, řadu  

z nich lze posuzovat právě jako šíření dětské pornografie.“ (PdF UP, 2009) 

Projevy 

Sexting v sobě zahrnuje elektronické rozesílání jednak textových zpráv,  

ale i fotografií či videí s explicitním obsahem. Tento obsah poté bývá často zveřejněn 
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na Internetu. Ve většině případů pokud např. mladý pár ukončí vzájemný vztah.  

(PdF UP, 2009) 

2.5.5 Kybergrooming 

Vymezení pojmu 

Pod pojmem kybergrooming (cybergrooming) si lze představit takové chování 

uţivatelů na Internetu, které má v dítěti vyvolat falešnou důvěru a připravit  

ho takto na schůzku, jejímţ cílem je pak nezletilou či zletilou oběť pohlavně zneuţít. 

Útočníci jsou tedy v nejčastějších případech pedofilové. Kybergrooming je velice 

často spojen se synchronními i asynchronními komunikačními platformami. 

V nejčastějších případech to můţe být veřejný chat, různé druhy seznamek, instant 

messengery nebo e-maily. Za Kybergrooming je také v širším pojetí moţné 

povaţovat způsoby manipulace dětí a mladistvých prostřednictvím ICT. (PdF UP, 

2008) 

Projevy 

Samotná manipulace dítěte pedofilním kybergroomerem prochází obvykle 

těmito základními etapami (PdF UP, 2008): 

 vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť – kygergroomer se snaţí u vybrané 

oběti vzbudit důvěru. To probíhá např. tak, ţe ze sebe dělá osobu, která oběť 

chápe, rozumí jejím problémům, má pokud moţno i stejné problémy a pomáhá  

je dítěti vyřešit. Kybergroomeři často s dětmi řeší různá citlivá témata, jako 

mohou být manţelské problémy nebo sexuální ţivot dospělých lidí. Útočník  

se zároveň snaţí oběť izolovat od okolí a snaţí se na ni získat kontakt v podobě 

e-mailu, telefonního čísla na mobil nebo adresu bydliště či adresu školy, do které 

oběť chodí; 

 

 podplácení dárky nebo různými sluţbami a budování kamarádství – vztah, 

který kybergroomer postupně získá, si pak udrţuje různými dárky nebo sluţbami. 

Tímto způsobem se snaţí dítě jednoduše podplácet; 
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 vyvolání emoční závislosti oběti na osobě útočníka – v této etapě vzniká 

emoční závislost oběti na osobě útočníka. Útočník zjistí nejintimnější tajemství 

dítěte, avšak dítě nemůţe tušit, jak mocnou zbraň kybergroomerovi poskytlo. Děti 

pak často lţou rodičům, jak a s kým tráví svůj volný čas, nechtějí se rodičům  

se svými problémy svěřovat a důvěřují právě kybergroomerovi, který  

je pro ně v tu chvíli důvěrným přítelem; 

 

 osobní setkání – pokud do této chvíle nedošlo k osobnímu kontaktu 

kybergroomera a oběti, ve fázi emoční (nebo jiné) závislosti, je zde velká 

pravděpodobnost ţe ke kontaktu v budoucnosti dojde. Můţe se jednat 

o procházku v parku, návštěvu kina či přímo návštěvu bytu kybergroomera; 

 

 sexuální obtěţování či zneuţití dítěte – jako poslední etapa pak přichází 

samotné sexuální obtěţování a zneuţití dítěte kybergroomerem. 

2.5.6 Krádeţ identity 

Vymezení pojmu 

„Krádež (zcizení) identity (identity theft) je nedovolené shromažďování 

a používání osobních údajů, obvykle za účelem kriminální činnosti.“ (Nykodýmová, 

2006) 

Projevy 

Krádeţ identity můţe mít mnoho různých scénářů a podob. Jako největší 

nebezpečí lze uvést zneuţití ztracených nebo ukradených osobních dokladů. Různí 

podvodníci mohou s těmito ukradenými doklady např. nakoupit různé zboţí na půjčky 

bez ručitele, půjčit si automobily v půjčovnách a nevrátit je atd. (Nykodýmová, 2006) 

„Osobní údaje nejsou pouze čísla dokladů nebo rodné číslo. Zjednodušeně 

řečeno to jsou všechny údaje, na základě kterých by mohl někdo jiný přímo 

či nepřímo určit vaši osobu.“ (Nykodýmová, 2006) 

Pokud se někomu podaří odcizit papírové doklady, okradená osoba  

na to za nějakou dobu přijde. Pokud však někdo tyto údaje nepozorovaně zkopíruje 

nebo je odpozoruje, mohou být zneuţitelné a okradený na to nemusí přijít včas. 
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Například rodné číslo je spolehlivý identifikační znak osoby, který pouţívá mnoho 

různých institucí. V některých případech dochází i k neoprávněnému pořizování kopií 

osobních dokladů, coţ zvyšuje riziko krádeţe identity a její vyuţití k páchání trestné 

činnosti. Ve spojitosti rodného čísla se jménem jsou známy případy leasingových 

a daňových podvodů nebo vydání zatykače na nevinnou osobu. (Nykodýmová, 2006) 

2.5.7 Shrnutí rizik ohroţujících děti a mladistvé při elektronické 

komunikaci 

V této tabulce (tab. 2.3) jsou jednotlivá rizika shrnuta s určením, do jaké míry 

mohou děti či mladistvé v rámci elektronické komunikace ohrozit. 

Riziko Charakteristika 
Míra ohroţení 
dětí a mládeţe 

Sociální inţenýrství 
Získávání osobních či citlivých informací, manipulace 
oběti. 

střední 

Kyberšikana Forma šikany vyuţívající nástroje ICT. vysoká 

Cyberstalking 
Pronásledování a zastrašování prostřednictvím online 
komunikace. 

střední 

Sexting Forma šíření dětské pornografie. střední 

Kybergrooming 
Manipulace oběti za účelem schůzky a jejího 
pohlavního zneuţití. 

vysoká 

Krádeţ identity 
Nedovolené shromaţďování a pouţívání osobních 
údajů. 

nízká 

Tab. 2.3 – Shrnutí rizik ohroţujících děti a mladistvé při elektronické komunikaci 

(zdroj: vlastní) 

2.6 Projekty pro ochranu dětí a mladistvých 

Projekty pro ochranu dětí a mladistvých a jejich internetové portály  

jsou jen jedním z mnoha kroků ke zvýšení bezpečí. Tyto vytvořené projekty slouţí 

nejenom jako informativní prvek, ale také jako zprostředkovatel a návod,  

jak se chovat v případě zjištěného nebezpečí týkajícího se dětí i dospělých. 

Na internetových portálech těchto projektů lze najít uţitečné odkazy směřující 

na stránky, které pomohou komukoliv, ať uţ je, či není pod nátlakem nebezpečných 

jevů. (Bureš, 2010)  

V této části jsou pak uvedeny nejvýznamnější z těchto projektů. 
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2.6.1 E-bezpečí 

Tento projekt, byl vytvořen se záměrem informovat učitele, rodiče a děti 

o fenoménech sociálních sítí a jejich nebezpečí, zkoumat danou problematiku (přímo 

na školách či pomocí průzkumů), pomoci vytvořit různé druhy pravidel, omezující 

výskyt těchto nebezpečných jevů v české společnosti, podpořit prevenci před těmito 

jevy a v neposlední řadě také jednoduše díky včasné informovanosti sníţit riziko 

spojené s těmito jevy. (Bureš, 2010) 

Projekt E-bezpečí lze najít na adrese http://www.e-bezpeci.cz  

a je pod záštitou portálu Centrum prevence rizikové virtuální komunikace 

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, který provádí vzdělávání, výzkum nebo 

intervenci a nabízí také preventivní programy pro školy. Tým projektu E-bezpečí 

spolupracuje nejen s univerzitními pracovišti, psychology, sociology a učiteli, ale také 

s firmami provozující telefonní sítě. Tento projekt neustále upozorňuje 

na podceňování problematiky bezpečností dětí ve vztahu k Internetu a sociálním 

sítím. Projekt si neklade za cíl zakazovat či hlídat činnost dětí při práci s Internetem, 

nebo mobilním telefonem, ale především podpořit zdravou a zodpovědnou práci 

s těmito nástroji a komunikačními platformami. (Bureš, 2010) 

2.6.2 Bezpečný internet 

Cílem projektu bezpečný internet.cz je ukázat rizika, která mohou nastat  

při pouţívání Internetu, a také ukázat způsoby, jak se jim účinně bránit. V současné 

době lze na Internetu najít mnoho informací, které se bezpečnosti věnují. Ve většině 

případů se však jedná pouze o popis konkrétních rizik bez celkového rámce. Velmi 

často jsou tyto projekty také zaměřené pouze na určitou skupinu uţivatelů, například 

na děti, nebo jsou vázané na produkty konkrétní společnosti. (Bezpečnýinternet.cz, 

2012) 

Tento projekt naopak oslovuje více druhů cílových skupin uţivatelů  

a pomocí názorných příkladů napomáhá k vytváření správných návyků v rámci 

bezpečnosti na Internetu. Projekt není vázán na produkty jiných společností 

a poskytuje zcela zdarma různé rady, návody i zkušenosti získané od provozovatelů 

nejnavštěvovanějších internetových sluţeb. Posílání emailů, platby přes internetové 

bankovnictví a bohuţel i internetové viry jsou kaţdodenními průvodci více neţ  
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5,5 milionů lidí, kteří se připojují do českého Internetu. Čím více budou právě oni 

vědět o moţných rizicích spojených s pouţíváním Internetu, tím rychleji pak budou 

umět reagovat na podvodné nabídky, útočné viry nebo emaily zjišťující jejich osobní 

data. (Bezpečnýinternet.cz, 2012) 

Zakládající partneři projektu – společnosti Česká spořitelna, Microsoft  

a Seznam.cz se proto domluvili a připravili tento společný projekt. Hlavním cílem 

tohoto spojení je tedy společnými aktivitami posílit celkové povědomí o rizicích  

a vzdělat české uţivatele Internetu v této oblasti. Tento projekt je nekomerční  

a je otevřen pro další partnery, kteří chtějí vzdělávat uţivatele v oblasti bezpečného 

Internetu. (Bezpečnýinternet.cz, 2012) 

2.6.3 Saferinternet – Národní centrum bezpečnějšího internetu 

První české centrum evropského programu bezpečnějšího Internetu, získalo 

podporu Evropské komise (projekt CzeSICON) a zahájilo oficiálně svoji činnost  

1. září 2005. Cílem tohoto projektu, je přispívat ke zvyšování povědomí o zásadách 

bezpečného uţívání Internetu. Na tomto portálu je také moţné vyhledat další odkazy 

na stránky s podobným zaměřením. Informace o tomto projektu lze najít na adrese 

http://www.saferinternet.cz (Bureš, 2010). 

Národní centrum bezpečnějšího internetu je neziskové nevládní sdruţení  

a bylo zaloţeno v roce 2006 jako Online Safety Institute. V lednu 2011 pak došlo 

k přejmenování tohoto sdruţení na Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). 

Toto sdruţení si klade za cíl přispívat k bezpečnějšímu uţívání Internetu, moderních 

informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online 

komunikaci a dále také napomáhat předcházení a sniţování moţných sociálních rizik 

spojených s jejich uţíváním. Sdruţení také patří do členství celoevropské sítě 

národních osvětových center bezpečnějšího Internetu INSAFE a také spolupracuje  

s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE. Činnost NCBI je také podporována celou 

řadou komerčních i nekomerčních partnerů. (NCBI, ©2013) 

NCBI pro uskutečnění svých cílů realizuje řadu projektů, z nichţ nejdůleţitější 

je právě Saferinternet.cz. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, 

kterým ubliţuje nevhodné a závadné chování na Internetu. Poskytuje pomoc, působí 

proti šíření ilegálního, zejména pedofilního a extremistického obsahu na Internetu. 



 
 

44 

Projekt je spolufinancovaný Evropskou komisí. NCBI dále, ve spolupráci se svými 

partnery, pořádá konference, semináře, přednášky a školení, zaměřené na oblast 

bezpečnějšího uţívání Internetu a prevenci internetové kriminality. Snaţí se také 

aktivně sledovat trendy a přinášet aktuální informace, týkající se vývoje v oblasti 

online technologií a rizik, které se v této souvislosti objevují. Do této kategorie 

samozřejmě patří i oblast sociálních sítí, komunitních serverů a mobilních 

technologií, které nabývají v posledních dnech na stále rostoucí popularitě. (NCBI, 

©2013) 

2.6.4 Seznam se bezpečně 

Na sociálních sítích největšího českého portálu Seznam.cz bylo postupem 

času moţné pozorovat rizika, která ohroţují jejich samotné uţivatele. Proto  

se následně produktový manaţer těchto sluţeb začal více zajímat obecně  

o vzájemnou komunikaci lidí na Internetu a moţné hrozby a nebezpečí, která  

je mohou nějakým způsobem ohrozit. (Seznam.cz, ©1996-2014) 

Koncem roku 2008 pořádal Seznam.cz ve Švandově divadle v Praze 

konferenci pro učitele, která mimo jiné účastníkům přiblíţila rizika, s nimiţ se mohou 

děti setkat na Internetu. O akci byl velký zájmem a měla nečekaný úspěch. Proto 

společnost Seznam.cz došla k rozhodnutí, ţe o bezpečnosti na Internetu natočí film, 

který by mohl zasáhnout širší skupinu lidí a nejvíce ohroţených - tedy dětí. V dubnu 

2009 po několika týdnech pak zazněla poslední klapka prvního dílu „Seznam  

se bezpečně I“. Od té doby se mnoho věcí na Internetu změnilo a první díl tohoto 

dokumentárně vzdělávacího filmu dostal po třech letech pokračování. Druhý  

díl „Seznam se bezpečně! 2“, byl představen v březnu roku 2012. Mimo jiné se tento 

díl zabývá i otázkou, jestli se nejčastější oběti, děti, nestaly i částečně pachateli. 

Poukazuje na největší hrozbu sociálních sítí tzv. sociální inţenýrství a také  

na dětskou prostituci. Zároveň otevírá téma, ţe kyberšikana můţe být přeceňovaný 

problém a mýtus. (Seznam.cz, ©1996-2014) 

Filmy jsou určeny pro děti ve věku 10 − 16 let a dále také jejich rodičům  

a pedagogům. První i druhý díl získal záštitu MŠMT ČR a byl distribuován do všech 

základních škol v České republice. Oběma díly filmu, které poukazují na odvrácenou 

tvář Internetu, provází diváky Mirek Vaňura, autor pořadu „112: V ohroţení ţivota“, 
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který byl svého času vysílán na TV Nova. Cílem těchto filmů je tedy upozornit  

na nebezpečí skrytá za nejrůznějšími identitami na Internetu a naučit děti řešit 

situace, do kterých se mohou dostat. (Seznam.cz, ©1996-2014) 

Společnost Seznam.cz pomocí jednotlivých příběhů v prvním dílu ukazuje 

rizika plynoucí z anonymního seznamování. Jedná se např. o příběh o Andree, která 

byla na schůzce naslepo znásilněna, nebo příběh malé Moniky, která si dopisovala  

s pedofilem. Znázorňuje, co vše se můţe stát, pokud děti poskytnou své intimní 

fotografie a jaké to je být vydírán. Dále pak poukazuje i na případy, které končí 

tragicky. Druhý díl upozorňuje na vzrůstající problém tzv. sociálního inţenýrství  

a dětskou prostituci. Připomíná dětem, ţe na Internetu je vše věčné. Na DVD, které 

společnost poskytuje, se lidé mohou blíţe seznámit i s projektem „Moje ID“  

na ochranu identit. (Seznam.cz, ©1996-2014) 

V rámci tohoto projektu byly natočeny i krátké vzdělávací videospoty 

připravené s Divadlem v Dlouhé pod názvem „Křečci v síti", které shrnují  

tzv. „Desatero bezpečného Internetu“. Pro práci s nimi byla vytvořena pracovní 

příručka určená pedagogům, která navrhuje, jak s videi hraných scének mají 

zacházet v rámci vzdělávaní dětí. V neposlední řadě byla sepsána i kompletní 

metodická příručka o nástrahách na Internetu, ve které je mnoho příkladů  

a rad pro pedagogy a rodiče. (Seznam.cz, ©1996-2014) 

2.6.5 Web rangers 

Tento projekt je iniciativou českého Googlu ve spolupráci s Google Education 

Group ČR a E-Bezpečím. Cílem tohoto projektu je motivovat děti a mládeţ z celé 

České republiky, aby mezi sebou šířili znalosti a zkušenosti s bezpečným uţíváním 

Internetu. Funkce tzv. Web rangera je určena všem, kteří mají 13 − 15 let a také  

těm, kteří se zajímají se o Internet, sociální sítě a mají chuť naučit sebe i ostatní 

něčemu novému. (GEG ČR, 2013) 

Přihlášení a následně vybraní uchazeči pak mají moţnost (po písemném 

souhlasu svého zákonného zástupce) setkat se s podobnými nadšenci v kancelářích 

českého Googlu v Praze. Pro tyto Web rangers je připraveno školení o bezpečném 

chování na Internetu. Kromě toho se dozvědí informace, které by jim měly pomoci 

při práci na jejich vlastních projektech. Na sociálních sítích je pak následně vytvořena 
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komunita Web rangers, v rámci které si sdílejí nápady a radí se s ostatními.  

Web rangers mají také k dispozici dospělé mentory pro případ, ţe se budou chtít 

na cokoliv zeptat a poradit se ohledně svého projektu. (GEG ČR, 2013) 

Projekty, které Web rangers zpracovávají, se mohou týkat všech témat, která 

souvisí s bezpečným uţíváním Internetu. Projekty mohou mít jakoukoliv formu (video, 

blog), která se dá šířit mezi vrstevníky Web rangers. Na dokončení projektů pak mají 

Web rangers zhruba jeden měsíc. Nejlepší z Web rangers se poté opět schází  

v českém Googlu, kde autoři projektů odprezentují své projekty před zaměstnanci 

českého Googlu a dostanou i věcné ceny. (GEG ČR, 2013) 

2.6.6 Další projekty 

Samozřejmě existují i další projekty se zaměřením na bezpečnost pouţívání 

sociálních sítí nebo Internetu obecně (Bureš, 2010): 

 Pomoc on-line – webové stránky tohoto projektu (http://www.pomoconline.cz) 

jsou rozděleny do kategorií: do 10 let, nad 10 let a dospělí. Ve všech kategoriích 

lze najít uţitečné informace, odkazy na bezpečné stránky, soubory ke staţení 

a také nabídku pomoci. Ve všech kategoriích se nachází výstiţná videa, která 

někdy mohou šokovat, ale ukazují realitu, jaká doopravdy je; 

 

 Bezpecne-online.cz – projekt je zaměřen na děti a dospívající s cílem 

podporovat u nich bezpečné a sebejisté pouţívání Internetu a nových 

komunikačních technologií. Tematicky je pak zaměřen především na bezpečné 

pouţívání finančních online sluţeb, aktivní ochranu soukromých informací  

před zneuţitím a efektivní vyuţívání moţností informačních technologií  

a Internetu. Krom osvěty mezi dětmi a dospívající mládeţí mají webové stránky 

http://bezpecne-online.cz za cíl také poskytnout základní metodickou podporu 

učitelům a rodičům. Provoz webových stránek zajišťuje Národní centrum 

bezpečnějšího internetu Saferinternet.cz díky finanční podpoře Poštovní 

spořitelny; 

 

 E-nebezpečí – tento projekt je zaměřen na vzdělávací aktivity a je určen 

učitelům všech typů škol, kteří se chtějí nebo se potřebují obohatit o nové 
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znalosti a dovednosti z oblasti rizikového chování, které je spojené s vyuţíváním 

různých typů informačních a komunikačních technologií. Webové stránky 

projektu: http://www.e-nebezpeci.cz; 

 

 Horká linka – tato internetová linka slouţí jako kontaktní centrum, které přijímá 

hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu na Internetu, jako můţe 

být dětská pornografie, obchod s dětmi, dětská prostituce, pedofilie, věkově 

nepřiměřený obsah, další nelegální sexuální praktiky, rasismus, xenofobie, šíření 

drog sebepoškozování, výzvy k násilí a nenávisti atd. Adresa na tuto linku  

je: http://www.horkalinka.net. 

Mnohé z těchto, ale i dalších projektů zaštiťuje Ministerstvo Vnitra a také 

Policie České republiky. (Bureš, 2010) 
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2.6.7 Shrnutí projektů slouţících k ochraně dětí a mladistvých  

na Internetu 

V následující tabulce (tab. 2.4) jsou zobrazeny a charakterizovány tyto 

nejznámější projekty zaměřené na bezpečnost na Internetu. 

Projekt Charakteristika 

E-bezpečí 

Informace pro učitele, rodiče a děti o fenoménech sociálních sítí a jejich 

nebezpečí. Vytváření pravidel bezpečnosti a prevence.  

URL: http://www.e-bezpeci.cz 

Bezpečný 
internet 

Ukazuje mnohá rizika, která mohou nastat při pouţívání Internetu  

a způsoby, jak se těmto rizikům účinně bránit. Oslovuje také více druhů 

cílových skupin uţivatelů.   

URL: http://www.bezpecnyinternet.cz 

Safeinternet – 
NCBI 

Přispívá ke zvyšování povědomí o zásadách bezpečného uţívání 

Internetu. Obsahuje další odkazy na stránky s podobným zaměřením.   

URL: http://www.saferinternet.cz 

Seznam  
se bezpečně 

Filmy určené dětem ve věku 10 − 16 let, rodičům a pedagogům. Cílem  

je upozornit na nebezpečí skrytá za identitami na Internetu a naučit děti 

řešit situace, do kterých se mohou dostat.   

URL: http://www.seznamsebezpecne.cz 

Web rangers 

Motivace dětí a mládeţe k šíření znalostí a zkušeností s bezpečným 

uţíváním Internetu formou vytváření projektů a školení.   

URL: http://www.webrangers.cz 

Pomoc on-line 

Informace, videa, odkazy a nabídka pomoci. Kategorizováno 

do věkových skupin. 

URL: http://www.pomoconline.cz 

Bezpečně-
online 

Zaměřeno na děti a dospívající s cílem podporovat u nich bezpečné  

a sebejisté pouţívání Internetu a nových komunikačních technologií.   

URL: http://bezpecne-online.cz 

E-nebezpečí 

Vzdělávací aktivity z oblasti rizikového chování, které je spojené  

s vyuţíváním různých typů ICT. Určeno učitelům všech typů škol.   

URL: http://www.e-nebezpeci.cz 

Horká linka 

Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného  

a nevhodného obsahu nacházejícího se v prostředí Internetu.  

URL: http://www.horkalinka.net 

Tab 2.4 – Shrnutí projektů slouţících k ochraně dětí a mladistvých na Internetu 

(zdroj: vlastní) 

  

http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.bezpecnyinternet.cz/
http://www.saferinternet.cz/
http://www.seznamsebezpecne.cz/
http://www.webrangers.cz/
http://www.pomoconline.cz/
http://bezpecne-online.cz/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.horkalinka.net/
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2.7 Zásady bezpečné komunikace na sociálních sítích 

Je velmi nutné si uvědomit, ţe to, co lidé na Internetu zveřejní, uţ většinou 

nelze vzít zpět. Proto by si lidé měli pečlivě rozmyslet, co o sobě chtějí na Internetu 

sdělovat. Obecně platí, ţe čím méně toho o sobě uţivatel na sociálních sítích uvede, 

tím menší je pravděpodobnost, ţe se mu můţe něco stát. Nejčastěji je takovýto 

zveřejněný obsah zneuţit pro vytváření falešných identit, kyberšikaně či dalším 

druhům kriminality. (Bezpečnýinternet.cz, 2012) 

V prvních krocích registrace do sociálních sítí jsou vyţadována různé druhy 

informací a údajů. Uvedení těchto informací je často nepovinné, ale můţe rozhodovat 

o úspěšnosti vyhledání nebo zviditelnění uţivatele. Mezi takové údaje patří  

např. jméno a příjmení, telefon, adresa bydliště nebo další osobní údaje.  

Před zaregistrováním na některou síť je nutné se ubezpečit, jak je v licenčním 

ujednání popsáno nakládání s osobními údaji ze strany provozovatele. Mnohé 

sociální sítě pouţívají tyto informace z profilů uţivatelů a nabízejí je třetím stranám. 

Můţe se tedy stát, ţe telefonní číslo nebo adresa zveřejněná na síti budou 

poskytnuty například pro reklamní účely. (Bezpečnýinternet.cz, 2012) 

Některé sítě nabízejí ve svém rozhraní další aplikace. Například pro hraní 

různých druhů her, lokalizaci na mapě nebo sdílení obsahu. U těchto aplikací  

je důleţité, aby si uţivatelé zkontrolovali, zda neposkytují svolení k odeslání 

osobních dat, nebo dokonce celých adresář svých přátel. (Bezpečnýinternet.cz, 

2012) 

Server bezpečnýinternet.cz dále uvádí desatero základních zásad,  

jak se v prostředí sociálních sítí chovat, aby jejich pouţívání bylo co nejbezpečnější 

(Bezpečnýinternet.cz, 2010): 

 neuvádět na veřejném profilu telefonní číslo nebo adresu; 

 neposílat nikomu intimní fotografie; 

 udrţovat hesla (k e-mailu i jiná) v tajnosti, nesdělovat je ani osobě blízké nebo 

kolegovi v práci; 

 nikdy neodpovídat na neslušné, hrubé nebo vulgární vzkazy; 
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 nedomlouvat schůzku přes Internet, aniţ by o tom uţivatel předem neřekl 

někomu jinému; 

 nevěřit kaţdé informaci, kterou lze na Internetu získat; 

 pokud uţivatel s někým nechce komunikovat, neměl by komunikovat; 

 nikomu nesdělovat informace typu, kdy se uţivatel chystá na dovolenou; 

 být obezřetný při pouţívání webové kamery, kdokoli totiţ můţe hovor na druhé 

straně nahrávat; 

 přečíst si podmínky uţívání, neţ uţivatel cokoli potvrdí.  



 
 

51 

3 Analýza současného stavu bezpečnosti komunikování 

na Internetu 

Pro výzkum byla vybrána Základní škola Čs. armády v Bohumíně (dále  

jen ZŠ ČSA). 

3.1 Popis základní školy 

ZŠ ČSA zahájila svůj provozu 1. září 1970 jako třetí úplná základní škola  

ve městě. Tato škola vznikla jako součást nového sídliště. Jedná se o pavilónovou 

školu, ve které se nachází dostatek standardně vybavených učeben i odborných 

pracoven. Pro výuku jsou k dispozici učebny výtvarné výchovy, fyziky, chemie, cizích 

jazyků, cvičná kuchyně, školní dílny, keramická dílna, dvě počítačové učebny, 

multimediální učebna s interaktivní tabulí, velká a malá tělocvična, posilovna a areál 

školního hřiště s umělým povrchem, tribunou i osvětlením (ZŠ CŠA, 2014). 

Na ZŠ ČSA vyučuje celkem 24 učitelů, z toho 11 na prvním stupni  

a 13 na stupni druhém. Co se týče počtu tříd, na prvním stupni probíhá výuka  

ve 12 třidách a na druhém stupni v 9 třídách. Celkem je tedy na ZŠ ČSA vyučováno 

ve 21 třídách a kaţdou třídu navštěvuje v průměru 24 ţáků. 

3.2 Výzkum 

Výzkum byl proveden na ţácích 2. stupně, do kterého se dále zapojili i učitelé 

této školy. Za účelem tohoto výzkumu byly vytvořeny dotazníky, které respondenti 

vyplňovali pomocí Internetu. K tvorbě a následnému vyhodnocení dotazníků byly 

pouţity online nástroje společnosti Google. 

3.2.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit rozšířenost pouţívání sociálních sítí u ţáků 

 2. stupně ZŠ ČSA a dále určit, zdali si tito uţivatelé uvědomují rizika a nebezpečí 

spjatá s pouţíváním těchto sítí. Výzkum byl také zaměřen na oblast komunikace 

mezi učitelem a ţákem. Výsledky výzkumu pak byly základem pro návrh podpory 

výuky o problematice sociálních sítí. 
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3.2.2 Hypotézy 

S ohledem na předem stanovený cíl a následné volbě kvantitativního výzkumu 

byly stanoveny následující hypotézy. 

 H1: Ţáci 2. stupně ZŠ ČSA pouţívající sociální sítě si neuvědomují rizika spjatá 

s pouţíváním těchto sítí. 

 H2: Vlastnictví mobilního telefonu nebo tabletu a aktivní pouţívání sociálních sítí 

u ţáků ZŠ ČSA lze povaţovat za závislé znaky. 

 H3: Mezi věkem ţáků 2. stupně ZŠ ČSA pouţívajících sociální sítě a tím, ţe sdílí 

citlivá data o své osobě, existuje souvislost. 

 H4: Většina oslovených ţáků 2. stupně i učitelů ZŠ ČSA, pouţívajících sociální 

sítě, by uvítala moţnost vzájemné komunikace přes tyto sítě. 

3.2.3 Metoda výzkumu 

Pro sběr dat byla pouţita metoda kvantitativního dotazníkového šetření. 

K tomuto účelu byly vytvořeny dvě písemné verze dotazníku, jedna určena ţákům 

a druhá pro respondenty z řad učitelů. Poté byly odkazy na online dotazníky předány 

základní škole. 

K vyhodnocení hypotéz, které zkoumaly závislosti mezi odpověďmi, byl pouţit 

tzv. chí-kvadrát test nezávislosti pro kontingenční tabulku. Na začátku tohoto testu  

je nutné formulovat nulovou a alternativní hypotézu a pro kaţdou testovanou otázku 

vytvořit kontingenční tabulku. Jako další krok je třeba vypočíst tzv. očekávané 

hodnoty preference O. Očekávanou četnost pro příslušné pole lze vypočítat 

vynásobením odpovídajících marginálních preferencí v tabulce, tento součin  

je následně potřeba vydělit celkovou preferencí. Na základě pozorovaných 

(skutečných) preferencí P a očekávaných preferencí O je poté nutné vypočítat 

hodnotu (P-O)2/O pro kaţdé z polí kontingenční tabulky. Součet těchto vypočítaných 

hodnot pak tvoří testové kritérium    (chí-kvadrát), které je ukazatelem rozdílu mezi 

alternativní a nulovou hypotézou, jak vyjadřuje následující vzorec (Chráska, 2007) 

   ∑
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Pro posouzení vypočítané hodnoty testového kritéria se dále zjišťuje počet 

stupňů volnosti daného kritéria, které je moţné určit podle vzorce: 

                , 

kde r = počet řádku a s = počet sloupců v kontingenční tabulce. Testování 

významnosti je u všech otázek provedeno na hladině významnosti 0,05. Jako další 

krok je nutné určit (dle vypočítaných stupňů volnosti a zvolené hladiny významnosti) 

kritickou hodnotu testového kritéria    (1 - 0,05) 
(f). V programu MS Excel lze vyuţít 

zabudovanou statistickou funkci CHISQ.INV, nebo tuto hodnotu vyhledat v tabulkách, 

a tuto kritickou hodnotu následně porovnat s vypočítanou hodnotou   . Pokud  

je pak vypočítaná hodnota testového kritéria menší neţ kritická hodnota, přijímá  

se nulová hypotéza, znamená to, ţe mezi uvedenými jevy neexistuje statisticky 

významný rozdíl. Pokud je vypočítaná hodnota testového kritéria vetší nebo rovna 

hodnotě kritické, přijímá se hypotéza alternativní. Je tedy moţné konstatovat tvrzení, 

ţe mezi uvedenými jevy existuje statisticky významný rozdíl. (Chráska, 2007) 

Zvláštním případem kontingenční tabulky je pak čtyřpolní tabulka, která 

obsahuje pouze dva řádky a dva sloupce. Pouţití této čtyřpolní tabulky přichází 

v úvahu v takových případech, kdy proměnné (jevy), mezi nimiţ se ověřuje vztah, 

mohou nabývat pouze dvou alternativních kvalit (např. chlapec – dívka,  

plavec – neplavec, kuřák – nekuřák atd.). (Chráska, 2007) 

V případě čtyřpolní tabulky je moţné výpočet testového kritéria zjednodušit 

pouţitím vztahu (Škaloudová, 2014): 

  
        

                       
   

Schéma následující čtyřpolní tabulky (tab. 3.1) pak vysvětluje význam 

jednotlivých písmen ve vzorci. 

 y1 y2 gi 

x1 A B g1 

x2 C D g2 

hj h1 h2 N 

Tab. 3.1 

(zdroj: www.pedf.cuni.cz/kpsp/skalouda/chi_kvadrat.doc) 
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Aby došlo ke zlepšení shody s chí-kvadrát rozdělením, provádějí se korekce, 

které následně vedou k přesnější hodnotě testového kritéria pro čtyřpolní tabulku,  

jak vyjadřuje vzorec (Škaloudová, 2014): 

  
  (|     |  

 
 )

 

                       
   

Čtyřpolní tabulka má pouze 1 stupeň volnosti, vypočítanou hodnotu    je proto 

nutné srovnávat s kritickou hodnotou pro 1 stupeň volnosti a zvolenou hladinu 

významnosti. 

Pokud je hodnota testovacího kritéria      
    , je nulová hypotéza 

o nezávislosti znaků zamítnuta a přijímána je hypotéza alternativní na hladině 

významnosti p. Tento test nezávislosti chí-kvadrát pro čtyřpolní tabulku lze pouţít 

tehdy, pokud celková četnost       . Jestliţe pro celkovou četnost platí,  

ţe            , potom lze tento test pouţít pouze tehdy, jestliţe ţádná 

z očekávaných četností není menší neţ 5. Pokud jsou četnosti ve čtyřpolní tabulce 

příliš malé, lze pouţít tzv. Fisherův kombinatorický test. (Chráska, 2007) 

3.2.4 Struktura dotazníků 

V dotazníku určeném ţákům (příloha č. 1) bylo celkem 20 otázek. Kaţdý  

ţák však nemusel vyplnit kaţdou otázku. Např. ti, kteří aktivně ţádnou sociální  

síť nepouţívají, byli automaticky přesměrování aţ za otázky směřované na pouţívání 

těchto sítí. Dotazník pro učitele pak obsahoval pouze 4 otázky (příloha č. 2). 

3.2.5 Vyhodnocení dotazníků a hypotéz 

Dotazníkové šetření trvalo 2 týdny (od 24. 3. 2014 do 7. 4. 2014) a celkem  

se ho zúčastnilo 119 ţáků a kaţdý z 24 učitelů. 

Vyhodnocení hypotéz 

H1: Ţáci 2. stupně ZŠ ČSA pouţívající sociální sítě si neuvědomují rizika 

spjatá s pouţíváním těchto sítí. 
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K potvrzení či vyvrácení této hypotézy slouţilo vyhodnocení otázek 

zaměřených na to, jak ţáci sociální sítě pouţívají. Tyto otázky vyplňovali pouze  

ti, kteří sociální sítě aktivně pouţívají. Z celkového počtu 119 respondentů jich bylo 

96. 

 

Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe ţáci 2.stupňě ZŠ ČSA jsou o bezpečnosti  

na sociálních sítích do jisté míry uvědomění. Avšak z ţáků, kteří sociální sítě aktivně 

pouţívají, jich 23 odpovědělo, ţe neví, zda pouţívají tyto sítě bezpečně. Dalších  

7 ţáků si pak myslí, ţe je bezpečně nepouţívají. 

Hypotéza H1 se z větší části nepotvrdila. 

 

H2: Vlastnictví mobilního telefonu nebo tabletu a aktivní pouţívání sociálních 

sítí u ţáků ZŠ ČSA lze povaţovat za závislé znaky. 

 H0: Vlastnictví mobilního telefonu nebo tabletu a aktivní pouţívání 

sociálních sítí u ţáků ZŠ ČSA nelze povaţovat za závislé znaky. 

 H0: Vlastnictví mobilního telefonu nebo tabletu a aktivní pouţívání 

sociálních sítí u ţáků ZŠ ČSA lze povaţovat za závislé znaky. 
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Aktivní pouţívání 
sociálních sítí 

Vlastnictví telefonu  
či tabletu Celkový 

součet 
Ano Ne 

Ano 90 18 108 

Ne 6 5 11 

Celkový součet 96 23 119 
 

           

     
           

                      
    , H0 přijímáme, tzn., ţe vlastnictví mobilního 

telefonu či tabletu a aktivní pouţívání sociálních sítí ţáky 2. stupně ZŠ ČSA, nejsou 

závislé znaky na hladině významnosti 5%. 

Hypotéza H2 se nepotvrdila. 

 

H3: Mezi věkem ţáků 2. stupně ZŠ ČSA pouţívajících sociální sítě  

a tím, ţe sdílí citlivá data o své osobě, existuje souvislost. 

 H0: Mezi věkem ţáků 2. stupně ZŠ ČSA pouţívajících sociální sítě  

a tím, ţe sdílí citlivá data o své osobě, neexistuje souvislost. 

 HA: Mezi věkem ţáků 2. stupně ZŠ ČSA pouţívajících sociální sítě  

a tím, ţe sdílí citlivá data o své osobě, existuje souvislost. 

Věk 
Skutečné hodnoty Celkový 

součet 

Očekávané hodnoty Celkový 
součet Sdílí Nesdílí Sdílí Nesdílí 

12 a méně let 7 21 28 8,17 19,83 28 

13 let 6 12 18 5,25 12,75 18 

14 let 8 19 27 7,88 19,13 27 

15 a více let 7 16 23 6,71 16,29 23 

Celkový součet 28 68 96 28 68 96 
 

    
        

     
           

    
                   

    , H0 přijímáme na hladině významnosti 5%;  

tj. neexistuje souvislost mezi věkem ţáka 2. stupně ZŠ ČSA pouţívajícího sociální 

sítě a tím, ţe o sobě sdílí citlivá data. 
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Hypotéza H3 se nepotvrdila. 

H4: Většina oslovených ţáků 2. stupně i učitelů ZŠ ČSA, pouţívajících sociální 

sítě, by uvítala moţnost vzájemné komunikace přes tyto sítě. 

  

Z 96 ţáků pouţívajících sociální sítě jich bylo pro vzájemnou komunikaci 

s učiteli 54 (56%). Z 13 učitelů, kteří aktivně pouţívají aktivně sociální sítě, pak bylo 

pro vzájemnou komunikaci s ţáky 7 (54%). 

Hypotéza H4 se potvrdila.  

3.2.6 Poţadavky bezpečné komunikace začínajících uţivatelů 

Na základě výzkumu byly stanoveny poţadavky pro začínající uţivatele, které 

by měly vést k bezpečnější komunikaci v rámci sociálních sítí: 

 pravidelná změna hesla k sociálním sítím; 

 pouţívání pseudonymu místo skutečného jména; 

 nastavení přístupnosti profilu pouze pro přátele; 

 neuvádění svých osobních údajů; 

 znalost, jakým způsobem zablokovat nechtěný kontakt; 

 přidávání pouze těch kontaktů, které uţivatel dobře zná. 
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Ne
54% 

46% 
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4 Návrh podpory bezpečné komunikace na sociálních sítích 

4.1 Software pro tvorbu učebních opor 

Před samotnou tvorbou návrhu učební opory bylo nejprve nutné vybrat vhodný 

software. V této kapitole jsou uvedeny charakteristiky těch nejpouţívanějších z nich. 

4.1.1 Adobe Captivate 

Adobe Captivate je v současnosti pravděpodobně nejpropracovanější software 

pro tvorbu interaktivních materiálů, výukových videí, prezentací, testů a různých 

druhů kvízů (obr. 4.1) (SSŠP, 2010). Pravděpodobně je také programem nejdraţším, 

jeho cena se pohybuje okolo 900 dolarů u aktuální verze 7. (Adobe, ©2014) 

 

Obr. 4.1 – Prostředí Adobe Captivate 5 

(zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Captivate) 

Samozřejmostí je moţnost vybrat snímaní buďto celé pracovní plochy, nebo 

jen vybraného aktuálního okna či programu. Captivate dále umoţňuje nahrávání 

zvuku jako doprovodného komentáře, který je v závěru vyexportován jako soubor 

MP3 a připojen k celému projektu. K přehrávání videí je opět nutné mít 
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nainstalovanou aktuální verzi Adobe Flash Playeru, která je k dispozici ke staţení 

zdarma z oficiálních stránek společnosti Adobe. (SSŠP, 2010) 

4.1.2 BB FlashBack 

BB FlashBack je software určený pro snímání dění na obrazovce. Je tedy 

dalším vhodným softwarem pro tvorbu video návodů (videotutoriálů) určených  

pro začínající uţivatele konkrétních aplikací. Po stisknutí tlačítka Record  

se vše, co se děje na obrazovce monitoru, nahrává a ukládá do počítače. Výsledkem 

je sled obrazovek (screenshotů), které lze pak zpětně spustit jako video s moţností 

následných úprav. (SSŠP, 2010) 

V základní verzi, která je poskytována zdarma, umoţňuje program  

BB FlashBack pouze nahrávat a exportovat videa ve dvou formátech (videoklip  

ve formátu AVI a film flash formátu SWF včetně HTML stránky, ve které se video 

přehrává). Úpravy videí jsou povoleny pouze v plné verzi. V rámci těchto úprav  

je uţivateli umoţněno vymazávat nechtěné obrazovky, které vzniknou při reálném 

nahrávání, a dále pak doplňovat různá textové pole a bubliny s popisky. (SSŠP, 

2010) 

4.1.3 Camtasia Studio 

Camtasia Studio je profesionální aplikace, která umoţňuje nahrávání práce 

prováděné na počítači do video souborů nebo flash animací. Program Camtasia 

Studio umoţňuje další úpravy záznamu a publikování pro účely prezentace, reklamy, 

školení, seminářů apod. (obr 4.2). Podporuje také záznam v HD kvalitě, oddělenou 

editaci videa a zvukové stopy, doplnění titulků, přechodových efektů či automatické 

vytvoření zvětšeného záběru aktivních oblastí. Pomocí programu Camtasia Studio 

lze také video exportovat v téměř libovolném formátu, dle potřeb uţivatele,  

jako např. web & blog (MP4), Flash (SWF), iPod/iPhone/iTunes (M4V), CD/DVD 

(AVI), Silverlight kompatibilní WMV nebo také QuickTime (MOV). (HTK Pro, ©2014) 
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Obr. 4.2 – Prostředí Camtasia Studio 8 

(zdroj: http://www.filehorse.com/download-camtasia-studio) 

4.1.4 FlashDemo Screen Recorder 

FlashDemo Screen Recorder patří mezi komerční programy. Pomocí  

něj je moţné zachytit aktivitu na obrazovce v reálném čase a uloţit ji jako video 

Flash. Je vhodný pro interaktivní demonstrace, online tutoriály, e-learningové 

materiály, prezentace a videa. Podporuje výběr velikosti snímaného okna na celou 

obrazovku, specifické okno nebo uţivatelem definovanou velikost. FlashDemoScreen 

Recorder umoţňuje vloţit popisky, tvary, šipky, text, obraz, zvuk atd. Podporuje také 

export do velmi malé velikosti souboru pomocí unikátní techniky pro streamování 

přes web nebo posílání e-mailem. (FlashDemo.NET, ©2000-2012) 

4.1.5 TurboDemo 

TurboDemo je další z komerčních softwarových produktů, který umoţňuje 

zachytit současně aktivitu na obrazovce a zvuk. Audio editor umoţňuje profesionální 

střih zvukových proudů a měnit jejich hlasitost. Software nabízí poznámky tvorby, 

mnoho efektů pro přechody mezi snímky, nebo obrázky, které mohou být přiřazeny 

namísto kurzoru myši. TurboDemo dále podporuje i testy formou kvízů, umoţňuje 
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import souborů SWF nebo WAV a je podporován operačními systémy Windows, 

Linux a MAC OS. Mezi podporované výstupní formáty programu TurboDemo patří 

SCORM, Java, HTML, flash demo (SWF), AVI, ASF, EXE, dokumentace v PDF, 

MS Word (DOCX) nebo TXT, GIF animace, obrázky ve formátu GIF, JPG nebo BMP. 

(Balesio AG, ©2014) 

Předností tohoto programu je velikost vytvořených souborů. Výsledné soubory 

disponují poměrně malou velikostí a mohou tak být spuštěny velmi rychle. Průměrná 

velikost jedné minuty Flash nebo Java demo je 0.1 MB. (Balesio AG, ©2014) 

4.1.6 UV Screen Camera 

Pomocí tohoto komerčního produktu je moţné zachytávat dění na obrazovce 

se všemi aspekty. Program je podporován v operačních systémech Windows  

9x aţ po Windows 7. Software nahrává uţivatelovu aktivitu buď na celé obrazovce, 

nebo pouze ve vybrané oblasti. UvScreen Camera má také nízké poţadavky  

na hardware, podporuje vizualizaci kliknutí myši a klávesových zkratek a virtuální 

klávesnici. Program dále obsahuje editor poznámek, díky němuţ lze nahrané filmy 

okomentovat s vyuţitím textových polí a poznámek. Do UvScreen Camera je moţné 

také importovat audio soubory ve formátu WAV a MP3.UvScreen Camera umoţňuje 

exportovat projekty např. do formátu UVF, EXE, AVI, SWF, FLV nebo GIF animace. 

Výsledné video má vysokou úroveň komprese, avšak bez ztráty na kvalitě. 

(Vyrovschikov, ©2010) 

4.1.7 Visual Tutor Personal 

Visual Tutor je další z nástrojů, který umoţňuje vytvářet různé vizuální, 

zvukové a interaktivní prezentace pro účely výuky dovedností, ať uţ se jedná  

o počítačovou aplikaci, nebo jinou oblast. Umoţňuje vkládat snímky obrazovky, 

vysvětlující popisky a také testovací kvízy. (Sharewareconnection, 2010) 

4.1.8 Wink 

Wink je nástroj pro vytváření jednoduchých průvodců (tutoriálů) a prezentací 

v prostředí Adobe Flash Playeru. Tvorba probíhá formou snímání obrazovky 

a následných jednoduchých úprav. Výstupním formátem je pak Flash animace nebo 
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dále soubory typu EXE, PDF a HTML. Pomocí Winku lze pořizovat snímky obrazovky 

se softwarem, je moţno pouţít obrázky, které uţ má uţivatel připravené, napsat 

vysvětlivky pro kaţdý krok, vytvořit sekvence s navigací, tlačítky, pauzami, titulky 

a podobně, a vytvořit tak efektivní návody. Podobné aplikace jsou prodávány 

za stovky dolarů, zatímco Wink je zdarma s bezkonkurenčními vlastnostmi. (SSŠP, 

2010) 

4.2 Volba vhodného softwaru 

Za účelem výběru optimálního softwarového nástroje pro tvorbu výukové 

podpory byla definována kritéria uvedené v následující tabulce (tab. 4.1), která  

by měl vybíraný software splňovat. 

Vlastnosti 
Softwarové produkty 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Jistota budoucího vývoje a podpory ● ● ● ● ● ●     

Nastavení oblasti pro snímání ● ● ● ● ● ●     

Export do více formátů (i flash) ● ● ● ● ● ●   ● 

Profesionálnější grafické nástroje ● ● ● ● ●       

Potřeba menu a navigace ● ● ● ● ● ●     

Vkládání interaktivních prvků a popisků ● ● ● ● ● ●   ● 

Nahrávání zvuku ● ● ● ● ● ●   ● 

Nahrávání obrazovky v reálném čase ● ● ● ● ● ● ● ● 

Tvorba kvízů a testů ●   ●   ●   ●   

Import souborů a multimédií ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 (● – splňuje) 

Legenda: 

 Název softwaru 

1. Adobe Captivate 

2. BB FlashBack 

3. Camtasia Studio 

4. FlashDemo Screen Recorder 

5. TurboDemo 

6. UV Screen Camera 

7. Visual Tutor Personal 

8. Wink 

Tab. 4.1 - Srovnání jednotlivých SW produktů 

(zdroj: vlastní) 
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Nejlepší hodnocení a splnění poţadavků dosahovaly softwarové produkty 

Adobe Captivate, Camtasia Studio a TurboDemo. Z těchto programů byl nakonec 

zvolen program Adobe Captivate. Jeho prvním kladným bodem bylo, ţe základní 

škola jiţ tento produkt vlastní, čímţ dochází k eliminaci nákupu a tím zvyšování 

nákladů základní školy. Dalším kladným bodem Adobe Captivate je, ţe učitelé 

informatiky na ZŠ ČSA jsou jiţ s tímto produktem obeznámeni a odpadá tím nutnost 

jejich školení, coţ vede k úspoře času a dalších nákladů. 

4.3 Postup tvorby modulu pro podporu výuky v programu 

Captivate 

4.3.1 Obecný postup tvorby modulu 

Postup tvorby modulu pro podporu výuky bylo moţné rozdělit do šestice 

dílčích kroků (obr. 4.3). Při tvorbě modulu pak bylo postupováno podle těchto kroků 

od začátku tj. definováním cíle, aţ po konečnou fázi – export. 

 

Obr. 4.3 – Znázornění obecného postupu tvorby modulu pro podporu výuky 

(zdroj: vlastní) 

4.3.2 Konkrétní postup tvorby modulu 

Za nejvhodnější verzi Adobe Captivate byla vybrána verze číslo 4. Tato verze 

není sice aktuální, nicméně rozdíly oproti nejnovější verzi 7 nejsou tak markantní. 

Starší verze navíc není tolik náročná na hardwarové prostředky, coţ se projevilo 

v plynulejším chodu aplikace na zařízení, na kterém bylo nutné diplomovou práci 

zpracovávat. 

4.3.2.1 Definování cíle 

Jako cíl byla stanovena interaktivní flash aplikace určená začínajícím 

uţivatelům sociálních sítí, slouţící i jako výukové video. V rámci výzkumu bylo 

zjištěno, ţe nejpouţívanější sociální sítí u ţáků 2. stupně ZŠ ČSA je podle 
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předpokladů Facebook (celkem 41%). Podpora výuky byla tedy zaměřena na tuto síť. 

Na základě výsledků výzkumu pak bylo nutné, v samotných výukových videích, 

seznámit ţáky s oblastmi, které vyplynuly z poţadavků na bezpečnější komunikaci 

v rámci sociálních sítí (obr. 4.4). 

 

Obr. 4.4 – Oblasti zaměření podpory výuky 

(zdroj: vlastní) 

4.3.2.2 Vytvoření scénářů 

Jeden z moţných scénářů bylo vytvořit pro kaţdou ze sedmi výše zmíněných 

oblastí jedno výukové video, ve kterém bude tato oblast představována. Avšak tento 

způsob nahrávání pouţit nebyl. Sociální síť Facebook je specifická v tom, ţe tyto 

oblasti lze uţivatelům přiblíţit několika moţnými způsoby a navíc, mnoho oblastí bylo 

moţné uţivatelům představit i v rámci jednoho (nebo více) tematicky zaměřeného 

videa. Například v tzv. „přehledu soukromí“, který je součásti Facebooku, si uţivatel 

můţe nastavit ať uţ své soukromí, nebo i blokovat jiného uţivatele. Navrţeny 

tak byly 4 výukové videa, pojmenovány podle tématu, na který se zaměřují (obr. 4.5) 

a tyto videa byly dále rozděleny na podkapitoly. 
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Obr. 4.5 – Seznam jednotlivých výukových videí 

(zdroj: vlastní) 

Předem definována byla také struktura videí (obr. 4.6). Na začátku kaţdého 

videa se nachází úvodní snímek, ve kterém je uveden název videa a následuje 

seznam kapitol. Poté uţ následují samotné kapitoly zaznamenané pomocí programu 

Captivate. Na konečném snímku se pak nachází opět přehled kapitol. 

 

Obr. 4.6 – Obecná struktura výukových videí 

(zdroj: vlastní) 

4.3.2.3 Nastavení nahrávacího modulu 

Nahrávací modul byl nastaven tak, aby zaznamenával pouze zvolenou 

aplikaci, v tomto případě se jednalo o webový prohlíţeč Google Chrome, jehoţ okno 

bylo spuštěno v anonymním reţimu. Dále byla nastavena zaznamenávaná velikost 

obrazovky na rozměry vlastní, a to: 1024 pixelů šířky a 768 pixelů výšky (obr 4.7).  

Na tyto rozměry se pak automaticky přizpůsobilo i snímané okno prohlíţeče. 

Nahrávací modul je schopen současně ukládat hlasové poznámky a práci  



 
 

66 

s tzv. „panningem“, který automaticky provádí přiblíţení nahrávané oblasti obrazovky  

a její efektní „zaostření“ na prováděnou akci. 

 

Obr. 4.7 – Obrazovka nastavení nového projektu 

(zdroj: vlastní snímek obrazovky) 

4.3.2.4 Proces nahrávání 

V rámci tvorby výukového modulu byly na sociální sítí Facebook vytvořeny 

dva nové uţivatelské profily, které pak byly pouţity při nahrávání videí. Pravý 

postranní panel, na hlavní stránce Facebooku, byl pomocí doplňku, pro prohlíţeč 

Chrome – AdBlock, skryt. V tomto panelu se nacházely návrhy lidí, které moţná 

uţivatel zná, nebo doporučené stránky či reklamy. Pro tvorbu zamýšlených 

výukových videí zcela nepotřebný panel. Nemusel se tak dále upravovat obsah 

panelu a panel byl jednoduše skryt celý. Nicméně i s vyuţitím doplňku AdBlock 

docházelo k jeho občasnému zviditelnění. 

Samotný proces nahrávání probíhal v Captivate velice inteligentně, jelikoţ 

je tento program schopen rozpoznat četnost změn obsahu obrazovky a přizpůsobuje 

tak ukládání screenshotů či průběţného videa v několika módech pro různé situace 

a (v předvolbách nahrávacího modulu vybrané) typy prezentací. (Zeman, 2011) 

Pro nahrávání samotných výukových videí byl pouţit jeden z přednastavených módů 

záznamu – Demonstration (obr. 4.8). 
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Obr. 4.8 – Nastavení nahrávání záznamu 

(zdroj: vlastní snímek obrazovky) 

Poté uţ mohlo začít nahrávání, v rámci kterého byly začínajícím uţivatelům 

představeny funkcionality sociální sítě Facebook, podle předem stanovených oblastí. 

4.3.2.5 Editace projektu 

Vizuální editor e-learningového obsahu tvoří jádro celé aplikace Captivate.  

Lze si ho představit jako prakticky cokoliv, co je spojené s určitou formou lineární 

prezentace. Grafické rozhraní editoru včetně systému pracovních oken a dokovacích 

palet je velice podobné ostatním nástrojům společnosti Adobe jako je např. Adobe 

Photoshop nebo Adobe Flash (obr. 4.9). V základu je přednastaveno několik 

rozloţení oken pracovní plochy, které jsou primárně přizpůsobené pro různé druhy 

editací. (Zeman, 2011) 
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Obr. 4.9 – Obrazovka vizuálního editoru 

(zdroj: vlastní snímek obrazovky) 

V Adobe Captivate se projekty skládají z jednotlivých slidů, které tvoří hlavní 

kostru celé prezentace. Obsah slidů můţe být tvořen grafickými objekty, které  

lze v rámci jednoho tohoto slidu propojit například se zvukovými záznamy, videem 

anebo jim přiřadit celou řadu vlastností, které jsou známy především 

z profesionálních nástrojů na tvorbu multimediálního obsahu (např. Adobe Director). 

Ovládání celého vizuálního editoru v Adobe Captivate 4 nepatří mezi nejsnadnější, 

nicméně autoři aplikace se snaţí uţivatelům podat vše přehlednou formou a usnadnit  

jim tak přípravu jejich prezentací. (Zeman, 2011) 

Tvorba scénářů výukových kurzů, kvízů a jejich skriptování probíhá převáţně 

formou dialogových oken, která se dynamicky mění podle druhu objektu, se kterým 

právě uţivatel pracuje. Není tedy nutné „rozklikávat“ kaţdý objekt, aby se uţivatel 

dostal k jeho vlastnostem a měl moţnost je tak i měnit. V těchto oknech je moţné 

poţadované akce posloupností a vzájemných reakcí jednoduše nadefinovat. Pomocí 

nástrojových palet lze pak dále definovat vlastnosti běţných ale i speciálních objektů, 

jako jsou například vlastnosti posunutí kliknutí myši v prezentaci. (Zeman, 2011) 
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Aby byly ukázky ještě čitelnější a prvky, které jsou nějakým způsobem  

pro uţivatele důleţité výraznější, byly pouţity tzv. „highlight boxy“ tedy zvýrazňující 

rámečky. Jejich účelem je zvýraznit obsah, který se nachází pod nimi. Lze je nastavit 

tak, aby zvýraznily např. jiným odstínem barvy svůj obsah, tedy to, co se v nich 

nachází, ale také je lze nastavit, aby zabarvily jinou barvou vše kolem nich krom 

jejich obsahu. Jako další prvek byly pouţity i informační „bubliny“, které informují 

uţivatele o funkcionalitách tlačítek, nabídek, nebo je v nich obsaţeno, co mají 

uţivatelé udělat. Samozřejmostí je moţnost pouţít tyto prvky i současně (obr. 4.10). 

 

Obr. 4.10 – Ukázka „bubliny“ a „highlight boxu“ 

(zdroj: vlastní snímek obrazovky) 

Za účelem zachování anonymity ostatních uţivatelů bylo nutné upravit jejich 

profilové fotografie a v některých případech i zobrazované jméno. Tohoto bylo 

dosaţeno díky dalšímu programu společnosti Adobe – Photoshop. Celý snímek 

(nebo pouze jeho část) byl exportován a otevřen v tomto programu, kde byly 

jednotlivé fotografie nebo jména upraveny. Ve všech případech byl pouţit filtr 

mozaika s velikostí čtvercové buňky 8. Pomocí této úpravy uţ nebylo moţné 

rozpoznat obličeje uţivatelů ani jejich zobrazované jméno. Tyto upravené části byly 

posléze vloţeny zpět do programu Adobe Captivate do jednotlivých snímků,  

kam patřily, a zakomponovány přímo do snímku pomocí funkce – Merge into 

Background. 

Jak uţ bylo uvedeno výše, kaţdé video bylo rozčleněno na dílčí kapitoly, které 

tak do jisté míry určují strukturu jednotlivých videí (obr. 4.11).  
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Obr. 4.11 – Ukázka seznamu kapitol (struktura prvního videa) 

(zdroj: vlastní snímek obrazovky) 

Do jednotlivých snímků bylo přidáno tlačítko, díky kterému můţe uţivatel 

přeskočit na další kapitolu. Na závěr kaţdé kapitoly pak byly do jejího posledního 

snímků přidány další tlačítka, při jejichţ zobrazení dochází k pozastavení přehrávání 

ukázky. Tyto tlačítka čekají na interakci uţivatele a na základě jeho volby následuje 

další akce. Nejčastěji byla vytvořena a vyuţita tlačítka, která umoţňují pokračovat 

v přehrávání (tzn. vyuţívající funkci continue) a dále tlačítka pro zopakování aktuálně 

přehrané kapitoly (funkce jump to slide). 

Na konci jednotlivých ukázek je pak zobrazen snímek kde je moţné 

k jednotlivým kapitolám pomocí tlačítek přejít, přehrát celou ukázku znovu, nebo 

ukázku ukončit (obr. 4.12). 
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Obr. 4.12 – Obrazovka na konci ukázky 

(zdroj: vlastní snímek obrazovky) 

U tlačítka „Ukončit“ však musela být jeho funkcionalita vytvořena ručně, jelikoţ 

verze Adobe Captivate 4 tuto funkci neměla bohuţel k dispozici. Bylo tedy nutné tuto 

funkcionalitu definovat jako advanced action, a to tak, aby vyuţívala příkaz  

rdcmdExit := 1 (obr. 4.13). U novějších verzí Adobe Captivate je jiţ tato funkce přímo 

implementována. 

 

Obr. 4.13 – Obrazovka editování / vytváření akce 

(zdroj: vlastní snímek obrazovky) 
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Jako jeden z posledních kroků následovala úprava tématu ovládacích prvků 

ukázek, které je umístěno na spodním okraji. Tyto ovládací prvky jsou určeny 

zkušenějším uţivatelům, kteří díky nim mohou pozastavit přehrávání v kaţdém 

okamţiku, přeskočit jednotlivé snímky, nebo např. vypínat či zapínat audio stopu. 

Barvy jednoho z předem nadefinovaných témat byly upraveny, aby lépe zapadaly  

do barevného konceptu ukázek a zároveň, aby byly ovládací prvky dobře čitelné  

(obr. 4.14). 

 

Obr. 4.14 – Ukázka tématu ovládacích prvků 

(zdroj: vlastní snímek obrazovky) 

4.3.2.6 Export projektu 

Výstupem projektu v Adobe Captivate 4 je primárně soubor Flash (SWF) nebo 

jejich kolekce, exportovat lze ale i video Flash nebo samospustitelnou aplikaci 

pro Windows i Macintosh. V moţnostech editoru lze pak nastavit celou řadu 

vlastností pro publikaci Flash prezentací. To platí i pro další předvolby, které souvisí  

se samotným procesem publikování vytvořených kurzů či manuálů. Celý obsah 

projektů vytvořených v Adobe Captivate lze také vyexportovat do souboru PDF nebo 

dokumentu Microsoft Word. (Zeman, 2011) 

Výsledná výuková videa byla exportována jako soubor SWF i jako 

samospustitelný soubor EXE. Základní škola si tak můţe vybrat, jestli výukový modul 

umístí přímo do webových stránek, nebo zpřístupní jako samospustitelnou aplkaci. 
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4.4 Zhodnocení učební podpory 

Vznikly celkem 4 výukové videa, do jisté míry interaktivní, které začínajícím 

uţivatelům nejpopulárnější sociální sítě Facebook popisují oblasti, se kterými by měli 

být všichni tito uţivatelé dobře seznámeni, aby komunikace na této sociální sítí byla 

co nejbezpečnější. Následující tabulka (tab. 4.2) pak zobrazuje jednotlivé oblasti  

a výukové videa, které jsou na ně zaměřeny. 

Oblasti 
Výuková videa 

1. 2. 3. 4. 

Nastavení soukromí profilu ●   ●   

Změna jména a hesla   ●     

Správa seznamu blokovaných osob ●   ●   

Blokování nechtěných aplikací     ●   

Správa označování jinými uţivateli     ●   

Tvorba a nastavení skupiny       ● 

Deaktivace účtu     ●   
 

 (● – obsahuje) 

Legenda: 

 
Název videa 

1. Přehled soukromí 

2. Obecné nastavení a nastavení zabezpečení 

3. Soukromí, Timeline a označování, blokování 

4. Skupiny 

Tab. 4.2 – Výukové videa a jejich zaměření 

(zdroj: vlastní) 

Kaţdé z videí má průměrnou délku 10 minut a je rozčleněno na kapitoly. Není 

nutné, aby uţivatel procházel celé video od začátku do konce, díky navigačním 

prvkům, pomocí kterých lze přecházet mezi jednotlivými kapitolami. Podpora výuky  

je také vytvořena způsobem, který, v případě potřeby, umoţňuje její budoucí 

rozšíření a zdokonalení.  
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5 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat míru obeznámení začínajících 

uţivatelů sociálních sítí s problematikou bezpečnosti těchto sítí, na základě 

průzkumu identifikovat moţné hrozby pro začínající uţivatele a posléze navrhnout 

výukovou podporu slouţící právě začínajícím uţivatelům sociálních sítí. Diplomová 

práce pak byla zaměřena právě na moţná rizika, která mohou nastat při nedbalém 

pouţívání těchto sítí. 

Výzkum trval zhruba 2 týdny a zúčastnilo se ho celkem 119 ţáků 2. stupně  

a všech 24 oslovených učitelů základní školy. Dotazníky byly kompletně 

vyhodnoceny, byly porovnány odpovědi mezi jednotlivými věkovými skupinami ţáků 

a byly vyhodnoceny předem stanovené hypotézy. 

V rámci výzkumu bylo mj. zjištěno, ţe zhruba 30% z ţáků pouţívajících 

sociální sítě si myslí, ţe je nepouţívají bezpečně, nebo si jisti nejsou.  

80% dotazovaných ţáků pouţívajících sociální sítě na nich také sdílí fotografie nebo 

videa se svou osobou. Dále bylo výzkumem zjištěno, ţe nejvíce ţáků aktivně pouţívá 

sociální síť Facebook. Podpora výuky tak byla zaměřena právě na tuto 

nejrozšířenější síť. Mezi oblasti, na které bylo nutné podporu výuky zaměřit, patřilo 

např. rozšířené nastavení soukromí nebo blokace nechtěných uţivatelů či aplikací. 

Následoval výběr vhodného softwaru pro zaznamenávání obrazu. Pomocí 

předem stanovených kritérií, která by měl softwarový nástroj splňovat, byl jako 

nejvhodnější vybrán a pouţit program Adobe Captivate ve verzi 4. 

Vznikla tak čtveřice interaktivních videí, zaměřená na jednotlivé problematické 

oblasti, které bylo nutné začínajícím uţivatelům přiblíţit. Díky implementovaným 

navigačním prvkům, pomocí kterých lze přecházet mezi jednotlivými kapitolami, 

uţivatel není nucen procházet celé video. Podpora výuky byla také navrţena  

tak, aby ji postupem času bylo moţné doplnit a rozšířit o další funkcionality. 

Výsledná podpora výuky poslouţí ať uţ začínajícím uţivatelům z řad ţáků 

základních škol, ale, po konzultaci s vedoucím diplomové práce, i seniorům v rámci 

univerzit třetího věku, kteří by měli být s problematikou bezpečné komunikace 

na sociálních sítích dobře obeznámeni.   
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Seznam zkratek 

ASF Advanced Streaming Format (rozšiřitelný formát souboru pro ukládání 

 synchronizovaných multimediálních dat) 

AVI Audio Video Interleave (formát multimediálního souboru, tyto soubory 

 mohou obsahovat zvukovou i video stopu) 

CEO Chief Executive Officer (výkonný ředitel obchodní společnosti) 

DOCX Dokument aplikace Microsoft Word od verze 2007 

EXE Executable – spustitelný (spustitelný soubor nebo program pro operační 

 systémy DOS, Windows a OS/2) 

FLV Flash Video (dynamický formát média pro přenos videa na Internetu) 

GIF Graphics Interchange Format (grafický formát souboru určený  

 pro rastrovou grafiku) 

GPS Global Positioning System (vojenský globální druţicový polohový 

 systém) 

HD High Definition (formát záznamu videa s vysokým rozlišením) 

HR Human Resource (personální oddělení) 

HTML HyperText Markup Language (značkovací jazyk pro hypertext, hlavním  

 z jazyků pro vytváření webových stránek) 

ICQ  I Seek You (komunikační software a protokol) 

ICT Information and Communication Technologies (veškeré informační 

 technologie pouţívané pro komunikaci a práci s informacemi) 

INHOPE označení pro mezinárodní sítí horkých linek 

INSAFE označení pro celoevropskou síť národních osvětových center 

 bezpečnějšího Internetu 
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JPG (JPEG) Joint Photographic Experts Group, konsorcium, které vytvořilo 

 standardní metodu ztrátové komprese pouţívané pro ukládání 

 počítačových obrázků (odtud i formát souboru)) 

M4V Formát videa vynalezený společností Apple 

MMS Multimedia Messaging Service (pomocí MMS je moţné posílat kromě 

 textu i obrázky, audio a videoklipy, podobně jako e-mailem) 

MOV Formát videosouboru vynalezený společností QuickTime 

MP3 MPEG-1 nebo MPEG-2 Audio Layer III (formát ztrátové komprese 

 zvukových souborů) 

MP4 Formát videosoubor, který obsahovat menu, více titulků i zvukových 

 stop a dokonce i 3D objekty 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

NCBI Národní centrum bezpečnějšího internetu 

PDF Portable Document Format (souborový formát vyvinutý firmou Adobe 

 pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém 

 byly pořízeny) 

PR Public Relations (vztahy s veřejností) 

SCORM Shareable Content Object Reference Model (referenční model  

 pro e-learning) 

SWF Shockwave Flash (formát souboru pro Adobe Flash) 

TXT Text (soubor slouţící k ukládání prostého textu) 

UVF UVScreen Camera File (soubor záznamu pouţívaný programem 

 UVScreen Camera) 

WAV Wave (zvukový soubor) 

ZŠ ČSA Základní škola Československé armády 
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